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Conținutul succint al cursului: 

Demachiere. Tonifiere. Peeling-uri cosmetice.  

Măști cosmetice. Creme cosmetice.  

Metodele de injectare în cosmetologie și medicina estetică.  
Pielea uscată- sensibilă. 

Pielea impură seboreică. Tipuri de curățiri mecanice.  
Pielea atonă și senescentă.  
Epilațiile.  
Protecție. 

 

Finalități de studiu: 

Produse şi tehnici de îngrijiri cosmetice se ocupă de cunoașterea etapelor de tratament și a produselor cosmetice 
profesionale pentru realizarea tratamentului facial, de efectuarea tratamentelor cosmetice în funcție de 
necesitățile tipului de ten, analiza tipului de ten, îngrijirea pielii feței, gât, decolteu, 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 deprinderilor practice în gestionarea 

activităţii profesionale pe piaţă în calitate de cosmetician.  
Scopul disciplinei este famializarea studenţilor cu produsele profesionale cosmetice și aplicarea lor în practică, 
efectuarea procedeelor necesare pentru efectuarea tratamentului cosmetic, metodele de îngrijiri cosmetice în 

diferite tipuri de ten, metodele contemporane de întinerire, cunoașterea tipurilor de peeling-uri și curățiri 
mecanice ale tenului, să poată recomanda pacienților îngrijiri cosmetice la domiciliu după efectuarea 
procedurii. 
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