
Conţinutul cursului: 
Structura şi funcţiile pielii. Fiziologia pielii. Simtomatologia bolilor de piele. Metodologia diagnisticului 
dermatologic (anamneza, simptomatologia subiectivă, examenul clinic). Investigaţiile de laborator utilizate în 
diagnosticul dermatologic (examenul bacteriologic, micologic, parazitologic, serologic). Principiile de tratament 
general şi extern în dermatologia estetică. Fizioterapia în dermatologia estetică. Fitocosmetica: cosmetica cu 
ajutorul plantelor. Aparatura cabinetului cosmetic. Principiile de tratament general şi extern în dermatologia 
estetică. Fizioterapia în dermatologia estetică. Produsele apicole, legumele, fructele, produsele lactate în 
cosmetică.Apa şi sărurile minerale în cosmetică. Vitamine, hormoni şi alte substanţe biologic active: enzime, 
aminoacizi, extracte placentare, oligoelemente în cosmetică. Fardurile şi fardarea. Fardurile pentru machiaje. Pudre 
şi rujuri în cosmetică. Îngrijirea feţei. Tipuri de tenuri, recunoaştere şi tratament cosmetic. Curăţirea feţei: metoda 
compreselor şi metoda vaporizării, loţiunu de faţă,  pentru diferite tipuri de piele, cremele, măştile cosmeticepentru 
tenuri seboreice, acneice .Fardarea obrajilor pentru machiaj. Îngrijirea ochilor, nasului, gîtului. Demachierea 
ochilor, buzelor, vopsirea genelor şi sprîncenelor. Machiajul ochilor. Fardarea buzelor. Igiena părului şi a pielii 
capului. Îngrijiri cosmetice. Îngrijirea membrelor superioare: pielea şi unghiile. 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 
cunoscă principiile de organizare și funcționare a centrelor dermatocosmetologice. Să explice acţiunea nocivă a 
factorilor biotici şi abiotici asupra organismului. Să specifice etiologia şi patogenia multiplilor afectiuni cutanate. 
Să descrie modificările histologice ale pielii în procesul de revitalizare şi reabilitare. Să aplice materialele și 
ustensiile necesare pentru efectuarea procedurilor dermatocosmetologice. Să implementeze în activitatea sa 
profesională diverse proceduri dermatocosmetologice. Să aleagă procedurile estetologice necesare în dependență 
de problemele dermatocosmetologice ale paciențelor. Să evalueze starea pielii  ţinând cont de particularităţile ei 
dermatocosmetologice. Să identifice  principiile generale de tratament a bolilor cutanate. Să acorde asistenţă 
consultativă privind selectarea profesională a procedurilor dermatocosmetologice pentru tratamentul afecţiunelor 
cutanate. Să recomande investigațiile serologice și bacteriologice corecte, cu scopul precizării diagnosticului. Să 
aplice tehnici și remedii medicamentoase corespunzătoare de tratament ţinând cont de particularităţile 
morfofiziologice ale pielii. Să recomande pacienților produse medicamentoase, materiale  pentru tratamete 
afecțiunelor cutanate faciale și corporale.Să propună metode moderne de tratament instrumentale şi de aparataj  
pentru afecțiunile dermatocosmetologice. Să catigorisească produsele cosmetice de îngrigire și cele decorative, 
după provinența lor, pentru față și corp. Să recomandă pacienților săi diverse produse cosmetice naturiste pentru 
îngrigire corpului și feței. 
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