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FACULTATEA DE FARMACIE

Ministerul Educaţiei Naționale
ROMÂNIA

PROGRAMA ANALITICĂ
Practica de specialitate

anul II Cosmetică Medicală. Tehnologia Produsului Cosmetic
An universitar.......................................

OBIECTIVE

Cunoaşterea aparatelor cosmetice şi a echipamentelor de întreţinere corporală utilizate în cabinetul
cosmetic, dobândirea capacităţii de diagnosticare a tipurilor de ten cu aparate specifice şi întocmirea fişei

cosmetice. Cunoaşterea principalelor produse vegetale utilizate la obţinerea produselor fitoterapeutice cu aplicaţii

cosmetice. Acumularea noţiunilor de farmacologie pentru definirea şi descrierea unui produs cosmetic sau

dermatologic sub aspect farmacoterapic. Acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor practice privind formularea
produselor cosmetice.

3 săptămâni – 30 de ore/săptămână

TEMA
SUBTEMA

Nr. TITLU

I. CUNOAŞTEREA MODULUI
DE DIAGNOSTICARE A
TENULUI

1
Metode de diagnosticare a tenului (examenul vizual, examinarea prin palpare,
examinarea cu aparate cosmetice) şi întocmirea fişei cosmetice

2
Cunoaşterea tipurilor de ten şi diferenţierea imperfecţiunilor pielii cauzate de
vârstă şi de diverse tulburări metabolice

II. UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR
COSMETICE, DE
ÎNTREŢINERE CORPORALĂ
ŞI A ECHIPAMENTELOR DE
BIOMETRIE CUTANATĂ

1
Principiul de funcţionare şi tehnici de utilizare a echipamentelor dermato-
cosmetice cu acţiune activă sau pasivă

2
Echipamente şi tehnici de biometrie cutanată utilizate pentru evaluarea
eficienţei produselor dermato-cosmetice

III. CUNOAŞTEREA
PRODUSELOR
FITOTERAPEUTICE
UTILIZATE ÎN COSMETICĂ

1
Produse de origine vegetală (cel puţin 10) cu relevanţă în cosmetică: descriere,
compoziţie chimică, utilizări

2 Tipuri de fitopreparate utilizate în dermato-cosmetologie

IV. APLICABILITATEA
NOŢIUNILOR
FARMACOLOGICE ÎN
DOMENIUL COSMETIC

1
Cunoaşterea principalelor grupe de medicamente utilizate în dermatologie şi
cosmetică: proprietăţile farmacologice, utilizările terapeutice, efectele
secundare şi reacţiile adverse ale acestora

V. IMPLICAŢII
TEHNOLOGICE ÎN
FORMULAREA ŞI
PREPARAREA PRODUSELOR
COSMETICE

1 Formularea, prepararea şi cunoaşterea loţiunilor cosmetice

2
Formularea, prepararea şi cunoaşterea cremelor utilizate în domeniul
cosmetic

3 Formularea, prepararea şi cunoaşterea emulsiilor cosmetice

Întreaga activitate desfăşurată în cabinetul cosmetic se va consemna zilnic în caietul de practică,
respectând cerinţele din programa analitică.


