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ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Стицање знања и развијање вештина из области Ароматерапије и 
традиционалних козметичких процедура –масажа, депилација, 
израда ароматерапијских козметичких преапарата и принципи 
њихове  дермокозметичке употребе.

Стицање знања о традиционалним козметичким процедурама, 
примени лековитог биља у козметици, препаратима на бази 
меда, лековитом блату и термалним водама. Могућностима 
примене козметичких препарата прављених у кућним условима. 
Примена козметичких процедура у традицији Кине, Египта, 
античке Грчке и Рима, арапских народа, средњовековне Србије… 
Стицање знања о техникама комплементарне медицине и 
њиховој примени у козметичкој пракси. 



ИСХОД ПРЕДМЕТА

• Практична примена стечених знања и савладавање вештина, 
који подразумевају способност самосталне израде препарата 
према типу коже, као и саставлјанје ароматераписких 
комбинација пре,а специфичној индикацији . 

• Упознавање са традиционалним козметичким процедурама 
развија се критички став у погледу њихове примене у 
савременој козметичкој пракси. Развија се и критички став у 
погледу примене комплементарно-медицинских техника у 
процедурама за негу коже и велнес програмима. 



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

• Традиција козметичке неге у древним цивилизацијама: Кина, Египат, 
Арапске земље, Античка Грчка, Рим. Примена лековитог биља у 
традицији Средњовековне Србије, Козметички препарати из домаће 
радиности. Ароматерапија кроз историју и основни принципи 
ароматерапије.Појам праве природне козметике и његова 
злоупотреба. Принципи традиционалне кинеске медицине и 
могућност њихове примене у савременој козметичкој пракси. 
Традиција неге коже термалним водама и пелоидима и могућности 
за њихову примену у велнес програмима у бањама Србије. 
Традиционална примена чајева и биљних мешавина и њихов значај 
у савременој козметици. Масажа лица и тела. Основи 
рефлексологије. Ајурведска масажа. 



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

• Вежбе

• прате теоријску наставу и укључује практиковање масаже, 
апликацију лековитог биља на кожу, депилацију шећерном 
пастом, примену ароматерапијских препарата у различитим 
дермокозметичким индикацијама, значај термоминералних 
вода и њихово дејство на кожу, масажа лица и тела.


