
Conţinutul cursului:
Baza legislativă a produselor cosmetice și formele farmaceutice utilizate în cosmetologie.
Componenţa produselor cosmetice.
Emulgatorii. Agenți tensioactivi.
Conservanții, Odorizanții, Coloranții.
Dizolvanții.
Componenții activi.
Aromaterapia.
Sisteme de încapsulare.
Cosmetice celulare. Celulele Stem.

Finalităţi de studiu:
Disciplina dată reflectă un curs teoretic aplicativ, care va asigura asimilarea de cunoștințe și formarea unor 
deprinderi și abilități elementare de bază, necesare în cadrul tratamentului cosmetic profesional. Asistența în 
cosmetologie prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale studenţilor în domeniul cosmetologiei, 
extinderea acestor cunoştinţe prin intermediul principiilor şi postulatelor de bază asupra viitoarei activităţi 
profesionale.Aceste obiective se realizează prin alte obiective de referinţă, şi anume: perfecţionarea 
competenţelor de analiză şi sinteză a surselor teoretice în domeniul dat; cultivarea competențelor de aplicare 
interdisciplinară a cunoștințelor teoretice acumulate la alte disciplini înrudite; cultivarea deprinderlor practice 
în gestionarea activităţii profesionale pe piaţă în calitate de cosmetician. Scopul disciplinei este famializarea 
studenţilor cu materia primă de bază și substanțele active a preparatelor cosmetice și aplicarea lor în practică, 
principiile de clasificare ale preparatelor cosmetice, de sursele şi metodele de obţinere a preparatelor 
cosmetice. 
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