
1. Въведение в анатомията и физиологията на човека
1.1 Клетки. Тъкани.
1.2 Храносмилателна и дихателна система.
1.3 Сърдечно- съдова система. Кръв. Лимфна система.
1.4 Кожа. Физиология на кожата. Типове кожа.
1.5 Череп. Анатомия и външни форми на главата. Мускули.
1.6 Влияние на храненето, храносмилателната система, нервната система и 
външните фактори върху кожата.
1.7 Общи грижи за кожата. Външен вид. Грижи за тялото, косата, очите, 
клепачите, миглите, устата, носа, шията, деколтето, бюста, ръцете и краката.
2. Обзавеждане на козметичния салон
3. Дезинфекционни препарати
4. Козметичен масаж- шия, лице и деколте
5. Специална технология
5.1 Козметични процедури. Водни процедури. Измиване на лицето в козметичния 
салон.
5.2 Парна баня, вапозон.
5.3 Почистване на лицето (дегримиране), демакиаж. Почистване на комедони, 
милиуми. Козметичен пилинг (гомаж).
5.4 Компреси – козметичен компрес, влажен компрес, парна баня за лице, 
пулверизация, аспирация.
5.5 Маски – омекчаващи, стягащи, изсушаващи, избелващи, тонизиращи, 
витаминни, лечебни. Нанасяне и отстраняване.

5.6 Процедури в козметичния кабинет, провеждани при нормална и суха кожа. 

Основни ексфолиращи процедури.

5.7 Процедури, прилагани при мазна кожа и черни точки (комедони). Дълбоко 

почистване на кожата – екстракция на комедони.

5.8 Процедури при акне и неговото третиране – мануални, медикаментозни, 

инструментални. Лечебни маски, лекарствени средства.

5.9 Козметични грижи при различните форми на розацея.

5.10 Козметично третиране на патологичната пигментация на кожата – при 

хлоазма, маски, разтвори, суспензии. 

5.11 Видове козметични процедури при стареене на кожата.

5.12 Общ преглед на електро- козметичните апарати, които се внасят в 

България. Принцип на физиологическото им въздействие върху кожата.

5.13 Апарати на базата на галваничния ток – принцип на действие, лекарствени 

вещества, начин на разтварянето им, концентрация, поларитет. Манипулиране с 

електродите.

5.14 Дезинкрустация и галванопунктура – приложение.

5.15 Парафинотерапията в козметиката. Методи за поставяне на парафинова 

маска на лицето.

5.16 Дълбокото излющване на кожата и мястото му в козметиката. Видове 

пилинг.

5.17 Ароматотерапия и приложението й в козметиката.



5.18 Обезкосмяване – устройство на косъма.

5.19 Коло маска – видове и приложение. Начин на приготвяне и полагане.


