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Cel modułu Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu budowy, 

właściwości i technologii wytwarzania i produkcji 

różnorodnych preparatów kosmetycznych tj.: 

toników, kremów, mleczek, maseczek, 

szamponów, odżywek do włosów. Zapoznanie się 

z podstawowymi wiadomościami na temat 

perfumerii, aromaterapii, oddziaływania na 

organizm człowieka. 

Treści modułu kształcenia Rodzaje preparatów kosmetycznych i ich 

działanie. Surowce preparatów kosmetycznych i 

kryteria ich doboru. Emulsje kosmetyczne i ich 

budowa oraz metody stabilizacji. Emulgatory, ich 

właściwości międzyfazowe. Technologia 

wytwarzania różnych typów emulsji 

kosmetycznych. Preparaty do pielęgnacji włosów; 

szampony, odżywki, preparaty kondycjonujące, 

lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji, 

farby. Środki do pielęgnacji jamy ustnej; pasty do 

zębów, płukanki. Preparaty do makijażu. Pudry, 

cienie, tusze, pomadki itp. Lakiery i preparaty 

pielęgnacyjne do paznokci. Technologia 

kosmetyki kolorowej. Trwałość i bezpieczeństwo 

stosowania wyrobów kosmetycznych 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe  
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład oparty na źródłach literaturowych 

monograficznych oraz na bieżącej światowej 

literaturze tematu. Realizacja określonych 

programem ćwiczeń laboratoryjnych; realizacja 

wybranych ćwiczeń technologicznych w 

dobranych grupach, sprawozdanie, prezentacja z 

działań. Zajęcia terenowe w zakładzie 

kosmetycznym. 

 


