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Επίπεδο 1ο 
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Όνομα 
Διδάσκοντα 

 

ECTS/CR 4 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες γνώσεις στην Αισθητική αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 

τριχοφυΐας μέσω επιλογής αποτριχωτικών μεθόδων, με προσωρινό και μόνιμο αποτέλεσμα. Οι 

φοιτητές/τριες κατανοούν τη δομή και λειτουργία της τρίχας ώστε να μπορούν να επιλέξουν τις 

σωστές διαδικασίες για αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι σπουδαστές να είναι ικανοί να: 

- Κατανοήσουν τη δομή του τριχοσμηγματογόνου θύλακα καθώς και της τρίχας 

- Γνωρίσουν τους όρους δασυτριχισμός και Υπερτρίχωση και τα αίτια τους  

- Γνωρίσουν τις προσωρινές και μόνιμες μεθόδους αποτρίχωσης καθώς και την διαχείριση 

του πόνου στην αποτρίχωση  

- Αναγνωρίσουν τις αντενδείξεις της αποτρίχωσης με χλιαρό και ζεστό κερί 

- Γνωρίσουν τα διάφορα κεριά αποτρίχωσης και τα συστατικά τους καθώς και τις συσκευές   

προθέρμανσης  

 

Προαπαιτούμενα 
Κανένα  

 

Συναπαιτούμενα ASM-207L  

  



Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Δέρμα και τα εξαρτήματα του 
-  Μέρη και δομή της τρίχας & τριχοθύλακα 
- Τριχοφυΐα και ανάπτυξη τριχών  
- Κύκλος ζωής της τρίχας 

  
2. Αποτρίχωση – διαχωρισμός προσωρινών και μόνιμων μεθόδων 
- Προσωρινές μέθοδοι αποτρίχωσης  
- Μόνιμες μέθοδοι αποτρίχωσης  

 
3. Αντενδείξεις & συμβουλές για το σπίτι  
- Αντενδείξεις που απαιτούν ιατρική άδεια  
- Απαγορευτικές αντενδείξεις  
- Φροντίδα μετά από την αποτρίχωση  

 
4. Υπερτρίχωση / Δασυτριχισμός  
- Ορμονικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη τριχών  

- Παθολογική τρίχωση  
- Αίτια  
- Ενδοκρινικό σύστημα  

 
5. Προϊόντα και συσκευές αποτρίχωσης   
- Συστατικά κεριών, αντιφλογιστικά και προϊόντα αναστολής ανάπτυξης της τρίχας  

 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, Συζήτηση.  

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Authors Title Publisher Year ISBN 

Λεονταρίδου Ι.  Μέθοδοι Αποτρίχωσης  University Studio 
Press  

(2010)  

Λεονταρίδου Ι. Αποτρίχωση Ι  Τμήμα Εκδόσεων 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης  

(2004)  

       Υποχρεωτική βιβλιογραφία  - Σημειώσεις Διδάσκων           
 

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

  Τελική εξέταση                         40% 

Γλώσσα Ελληνική  

 

 

 


