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Στόχος Μαθήματος 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή θεραπειών 
μανικιούρ και πεντικιούρ, αλλά και σε ειδικές θεραπείες όπως μάσκες με κερί παραφίνης, με σκοπό 
την παροχή θεραπειών που να καλύπτουν της ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη στον απαιτούμενο 
από τη βιομηχανία χρόνο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

- αναγνωρίσουν τις αντενδείξεις, δυσλειτουργίες και ασθένειες των χεριών, ποδιών και των    
               νυχιών 

- παρουσιάσουν την απολύμανση του εξοπλισμού και των χώρο εργασίας 

- εκτελέσουν τη σωστή και υγιεινή  χρήση του εξοπλισμού για μανικιούρ και πεντικιούρ 

- εκτελέσουν εξειδικευμένες θεραπείες για τα νυχιά τα χέρια και τα πόδια (παραφίνη) 

- εκτελέσουν την επαγγελματική τεχνική για μανικιούρ και πεντικιούρ με υπόψη το σχήμα 
του νυχιού και την κατάσταση του δέρματος 

- εκτελέσουν προσεκτική και σωστή μέθοδο συγυρίσματος των παρανυχίδων  

- εκτελέσουν μια πλούσια τεχνική για μασάζ στα χέρια και στα ποδιά 

- εφαρμόσουν όλα τα ειδικά προϊόντα στα νύχια- βάση, βερνίκι, και γυαλιστήρα 

- εργάζονται μέσα στο εμπορικά αποδεκτό χρονικό πλαίσιο 

- εργάζονται με ασφάλεια και καλό επίπεδο επαγγελματισμού 

- εργάζονται με υψηλό επίπεδο υγιεινής και καθαριότητας 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα ASM-128 

  



Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Εισαγωγή στις θεραπείες μανικιούρ και πεντικιούρ  
 

   2. Υγιεινή και μέτρα προστασίας για μανικιούρ και πεντικιούρ  

- Προστασία κατά τη διάρκεια της θεραπείας  

- Σωστή χρήση του εξοπλισμού  

- Μέτρα υγιεινής ενάντια στην  μεταδοτική μόλυνση  
 

   3. Σωστές τεχνικές για μανικιούρ και πεντικιούρ  

- Επιθεώρηση για τοπικές αντενδείξεις  

- Σωστή χρήση όλων των εργαλείων και εφαρμογές 

- Σωστή χρήση όλων των εξειδικευμένων προϊόντων  

- Τεχνικές μασάζ χεριών και ποδιών  

- Σωστή εφαρμογή βερνίκι νυχιών - βάση, βερνίκι νυχιών και αποκαλυπτική 
επίστρωση (top coat) 

- Τεχνική γαλλικού μανικιούρ (French polish) 
 

4. Μέθοδοι μανικιούρ και εξειδικευμένα προϊόντα  
      - Κερί παραφίνης, μάσκες χεριών και απολέπιση  
      - Πλεονεκτήματα και αναμενόμενα αποτελέσματα  
 

   5. Μέθοδοι πεντικιούρ και εξειδικευμένα προϊόντα 

- Κερί παραφίνης, μάσκες ποδιών, αφαίρεση σκληρού δέρματος και 
απολέπιση  

- Πλεονεκτήματα και αναμενόμενα αποτελέσματα 
 

   6. Προγραμματισμός τις θεραπείας και εγγραφή αποτελεσμάτων για θεραπείες 
μανικιούρ και πεντικιούρ. Να περιλαμβάνουν: 

- Διαβούλευση με τον πελάτη  

- Ιατρικό ιστορικό πελατών  

- Λεπτομέρειες θεραπείας / σχέδιο θεραπείας   

- Αντίδραση του δέρματος στην θεραπεία/Εντυπώσεις του  πελάτη 

- Συμπέρασματα θεραπείας  

- Συμβουλή για κατ’ οίκον φροντίδα του πελάτη 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Επιδείξεις, Πρακτική Άσκηση. 

Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Authors Title Publisher Year ISBN 

Αμάραντου Χλόη Μανικιούρ – Πεντικιούρ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Β. (2010) 978-960-

387-891-
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Υποχρεωτική Βιβλιογραφία-Σημειώσεις Διδάσκων 
 

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

http://www.greekbooks.gr/amarantu-hloi.person
http://www.greekbooks.gr/giurdas-v.company


 Τελική εξέταση                           40% 

Γλώσσα Ελληνική  

 


