
 

Τίτλος Μαθήματος Αισθητική Προσώπου Ι 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ASM-101 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ο  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο, Χειμερινό/Fall 

Όνομα Διδάσκοντα  

ECTS 3 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες γνώσεις στην θεωρία της περιποίησης του δέρματος. 
Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τους τύπους και στοιχειώδεις βλάβες του 
δέρματος, ώστε να μπορούν να επιλέξουν και να παρέχουν την κατάλληλη θεραπεία για την 
επιτυχή αντιμετώπιση τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες να είναι ικανοί να: 

- αναγνωρίσουν τις αντενδείξεις του προσώπου/ματιού στις θεραπείες ομορφιάς 

- εξηγήσουν και να αναγνωρίσουν τις δερματικές παθήσεις/διαταραχές και εάν 
αντενδεικνύονται 

- κατανοήσουν πως το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής είναι παράγοντες που επηρεάζουν 
την κατάσταση του δέρματος 

- αποκτήσουν τις υποστηρικτικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
θεραπείας προσώπου, βαφή βλεφαρίδων, σχημάτισμα φρυδιού, εφαρμογές για μάσκες 
προσώπου και ανάλυση του δέρματος 

- κατέχουν γνώσης για τη δομή, παθολογία και την φυσιολογία του δέρματος  

- εφαρμόσουν τα γνωστικά αποτελέσματα του μαθήματος αυτού στο συναπαιτούμενο 
μάθημα πρακτικής  

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα ASM-101L  

  



Περιεχόμενο Μαθήματος 

1.  Στάδια βασικής περιποίησης προσώπου 

- Ντεμακιγιάζ και βαθύς καθαρισμός 

- Ατμός και εξαγωγή 

- Μάλαξη 

- Μάσκες φροντίδας  

- Ειδικές θεραπείες 
 

2. Προετοιμασία της  περιποίησης πρόσωπου στο ινστιτούτο 

- Στο χώρο εργασίας  

- Της αισθητικού  

- Του πελάτη  
 

3. Ανάλυση του δέρματος  

- Χρώμα, αφή, ατέλειες, θερμοκρασία, ηλικία, ελαστικότητα και τόνο, ευαισθησία, πόροι  

- Τύπους δέρματος 

- Φωτότυπους του δέρματος  
 

4. Αντενδείξεις στις θεραπείες προσώπου 

- Συνολικές αντενδείξεις  

- Αντενδείξεις που απαιτούν Ιατρική αδεία  

- Δερματικές ασθένειες  

- Καταστάσεις υγείας  
 

5. Δομή του δέρματος 

- Επιδερμίδα – κεράτινη στιβάδα, βασική στιβάδα  

- Μελανίνη  

- Κερατινοποίηση  

- Χόριο και τα περιεχόμενα του 

- Λειτουργίες του δέρματος 
 

6. Προθέρμανση του δέρματος 

- Συσκευές προθέρμανσης, ατμός 

- Άλλες μεθόδους προθέρμανσης, ζεστές κομπρέσες, μάσκες θερμαντικές  
 

7. Προϊόντα περιποίησης προσώπου  

- Γαλάκτωμα και προϊόντα καθαρισμού  

- Λοσιόν – είδη κα χρήσης  

- Προϊόντα απολέπισης  τριβής, ενζυμική, οξέα, homage 

- Μάσκες φροντίδας – Αργίλου, κατασκευασμένες, φυσικές μάσκες, ειδικές μάσκες  

- Προϊόντα ενυδάτωσης  

- Αντηλιακά φίλτρα  

  



Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, Συζήτηση. 

Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Authors Title Publisher / Year ISBN 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Τιμοθέα Π.  Επάγγελμα Αισθητικού, 2η Εκδ. (2001) Εκδ. 
Πατάκη 
 

 

Κ.Δερβίσογλου, 
Ελ.Αθανασιάδου 

Αισθητική Προσώπου, 
NEW 

2011ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-
ΣΑΒΒΑΣ 

ISBN: 978-
960-6859-17-
5 

Υποχρεωτική βιβλιογραφία - Σημειώσεις Διδάσκων 
 

Αξιολόγηση 
Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Παρουσίες και συμμετοχή      10% 
Ενδιάμεση εξέταση                  30% 
Ατομική εργασία                       20% 

  Τελική εξέταση                         40% 

Γλώσσα Ελληνική  

 

 


