
 
Conţinutul cursului: 
Asigurarea condiţiilor igienico sanitare. Întocmirea documentelor de evidenţă. Amenagarea și utilarea cabinetului 
cosmetologic. Fizioterapia şi cosmetologia de aparataj( Clasificarea factorilor fizici. Acţiunea nocivă a factorilor biotici şi 
abiotici asupra pielei. Patogenia afecțiunelor de piele. Examenarea pacienților. Electroterapia în cosmetologie.  Reguli 

generale şi tehnica securitaţii în exploatarea aparatajului cosmetic. Mecanismul acţiunii. Indicaţii şi contraindicaţii. 
Produsele cosmetice utilizate ). Metode electroterapeutice cu curent continuu: (Galvanizarea: mecamismul de acţiune, 
reacţii specifice locale, efectele procedurii, indicatii, contraindicatii, particularităţile procedurii, metodica efectuarii). 

Electroforeza. Ionoforeza. Metode electroterapeutice cu curenti de intensitate joasa. Interferenţterapia. Terapia cu 
microcurenti. Electromiostimularea. Electrolipoliza. Osmoliza. Ridoliza. Limfodrenare. Electromiolifting. 

D`arsonvalizarea. Vapoozonul. Brosajul. Ultrasunetul. Electocauterizarea (diatermocoagularea). Fototerapia in 

cosmetologie. Fotointinerirea. Fotoforeza. Laseroterapia în dermatocosmetologie. Vacuumterapia. Presoterapia. 

Indermoterapia. Vibroterapia. Bazele fiziopatologice ale kine cinetotologiei. Tehnici  şi  metode în kinetologie. Teoria 
exerciţiului fizic terapeutic. Tehnici  şi  metode în kinetologie. Tehnici  şi  metode în kinetologie şi  teoria exerciţiului fizic 
terapeutic. 

 

Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  stagiului practic, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 
cunoască specificul achiziţionării, comercializării şi distribuirii produselor cosmetice.  Să descrie condiţii şi reguli pentru 
aplicarea produselor cosmetice utilizate în cosmetologie. Să identifice tipurile procedurilor  cosmetice.Să explice 
mecanismul acţiunii produselor cosmetice. Să priceapă etiologia şi patogenia afecțiunilor cutanate.Să numească modificările 
histologice ale pielii în procesul de revitalizare. Să  efectueze procedurile cosmetic de îngrijire facială  și corporală. Să 

posede modul de folosire a remediilor cosmetice . Să evalueze starea pielii  ţinănd cont de particularităţile ei. Să realizeze 

procedurile cosmetice aplicănd diverse metode ( laser, kinetoterapia, dermocosmetologia, termoterapia și al.)  în centre 
estetologice. Să acorde asistenţa consultativă privind selectarea profesională a metodelor dermatocosmetologice. Să 

demonstreze tehnici orientale de executare a metodelor dermatocosmetologice.  Să implimenteze în practica profesională 
tehnicile și metode dermatocosmetologice  contemporane. Să aplice tehnici de îngrijiri cosmetice, ţinănd cont de 
particularităţile morfofiziologice ale pielii. Să recomandă remedii cosmetice corespunzătoare. Să posede metode moderne 
de tratament cu instrumente şi aparate pentru prestarea serviciilor dermatocosmetologice. Să recomande clientelei produse 

cosmetice, materiale  și metode pentru îngrijiri faciale și corporale. Să selecteze  produsele cosmetice potrivite, pentru 

executarea procedurelor dermatocosmetologice. Să aprecieze calitatea produselor cosmetice naturiste (fito, zoo)  și efectele 
lor dermatocosmetologice. 
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