ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

01

Косметолог я як наука.
Основи нормальної анатом ї обличчя людини. К стки черепа та
м’язи обличчя. Жиров пакети. Д агностика обличчя на апарат
DermaCheck.

02

Кровопостачання, л мфов дт к та ннервац я обличчя.
Топограф чна анатом я. Апарат DermaCheck.

6 ГОД

03

Шк ра: будова та функц ї. Додатки шк ри. Л п дна мант я.

6 ГОД

04

Захисн системи шк ри. Ph шк ри. Антиоксиданти. Мелан н.

6 ГОД

05

Шк рна висипка та її елементи: первинн та вторинн .

6 ГОД

06

Захворювання волосся та н гт в їх л кування. Плазмол фтинг.
Дарсонваль.

6 ГОД

07

Суха шк ра: причини виникнення, зволоження, очищення, догляд.

6 ГОД

08

Шк рна висипка та її елементи: первинн та вторинн .

6 ГОД

09

Захворювання волосся та н гт в їх л кування. Плазмол фтинг.
Дарсонваль.

6 ГОД

10

Г перп гментац я .Механ зм д ї в дб люючих засоб в. Мелазма.
Ластовиння. Лентиго. Постзапальна посттравматична
г перп гментац я.

6 ГОД

6 ГОД

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

11

Чутлива шк ра. Алерг чний, контактний, атоп чний дерматит.
Косметика для чутливої шк ри.

12

П л нги. Класиф кац я. Правила проведення. Покази та
протипокази. Передп л нгова п дготовка та постп л нговий догляд.

6 ГОД

13

Огляд пров дних косметолог чних л н й, як представлен на ринку
України.

6 ГОД

14

Протоколи проведення косметичних процедур. Салонний та
домашн й догляд за р зними типами шк ри.

6 ГОД

15

Апаратна косметолог я. «Ф зика ф з олог я» д я ф зичного фактора.
Перем нний електричний струм – Rf-л фтинг.

6 ГОД

16

Масажн методи в косметолог ї. Теор я та практика масажу

6 ГОД

17

Асептика. Антисептика
Нев дкладн стани в косметолог ї.

6 ГОД

6 ГОД

Ведення медичної документац ї в косметичному каб нет .
В дкриття косметолог чного каб нету та його нормативно-правов
аспекти.

18

Робота з кл єнтом.
Медична етика та деонтолог я.
Зал кове заняття

4 ГОД

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
01

Д агностика шк ри на апарат DermaCheck

02

Карбоновий лазерний п л нг (апарат MBT - 800)

03

Чистки обличчя (атравматична, механ чна, ультразвукова)

04

Алмазна м кродермабраз я

05

Г дромеханоп л нг (апарат HydraFacial MD)

06

Процедура УЗ-фонофорезу на апарат МИД-11

07

Електропорац я на апарат HYDRO 013

08

Дарсонвал зац я

09

П л нги х м чн (поверхнев , серединн , глибок ), ферментн

10

Вакуумний масаж обличчя т ла (апарат Icoone laser)

11

RF-л фтинг по т лу (апарат Endymed Pure)

12

LED-терап я

13

Масаж косметичний

14

Доглядов процедури на космецевтиц Forlle’d, Casmara, Holy
Land та н.

15

Лазерна еп ляц я (апарат MediostarNextPro)

16

Основи шугарингу

