
CUPRINS

Cuvânt înainte, 5 

Definiţia şi rolul cosmeticii în viaţa de zi cu zi, 7 
Rolul cosmeticii în viaţa de zi cu zi, 9  
Importanţa îngrijirilor cosmetice în funcţie de vârstă, 10

Norme de protecţia muncii în cabinetul cosmetic, 12

Etică şi estetică profesională, 16
Gimnastica mâinilor pentru cosmeticiene începătoare, 19
Importanţa, rolul şi metodele de obţinere a relaxării în
cadrul tratmentelor cosmetice, 20

Aparate folosite în cabinetul cosmetic, 24

Pielea, 36 
Histologia pielii, 36
Funcţiile pielii, 40
Imperfeciunile pielii, 41
Diagnosticarea tenului, 42 
Tipuri de ten, 44  

Masajul facial, 58
Clasificarea mişcărilor masajului facial, 58
Masajul în funcţie de zona feţei, 61
Masajul în funcţie de tipul de ten, 72
Masajul în funcţie de starea psihică a clientei, 74

3



4

Masaje speciale, 75
Procese care stau la baza tratamentelor cosmetice, 78

Epilaţiile, 84

Cosmetică decorativă, 87
Tehnica vopsirii genelor şi sprâncenelor, 87
Machiajul, 89

Noţiuni de chimie cosmetică, 102

Glosar, 105



APARATE FoloSITE 
îN CABINETUl CoSMETIC

Aparatele electrice folosite în cabinetul cosmetic se împart în:
a) aparate electrice active, la care curentul electric acţionează

direct pe piele şi intervin în metabolismul cutanat (AEA);
b) aparate electrice pasive, la care curentul electric nu acţio-

nează direct pe piele şi nu intervin în metabolismul cutanat (AEP).

1. vapoforul-vapozonul (vaporizatorul) – AEP 
Aparatul este format dintr-un bazin (vas) de sticlă sau plas-

tic termorezistent, prevăzut cu filet, sprijinit pe un picior metalic
prevăzut la bază cu rotile sau fără pentru deplasare în cabinet.
De la bazinul de sticlă porneşte o ţeavă meta-lică oblică prin care
sunt conduşi vaporii spre orificiul de evacuare. În bazin se află
o rezistenţă care încălzeşte apa până la temperatura de fierbere
(100°C). Bazinul este marcat cu o cotă minimă şi una maximă. 

Se toarnă apă distilată în vas până la cota maximă. Se
acţionează butonul de pornire şi când se atinge temperatura de
fierbere a apei, vaporii care se degajă sunt conduşi, prin ţeava
metalică, spre orificiul de evacuare, aflat la extremitatea ţevii
metalice, de unde sunt proiectaţi pe faţa clientei; caz în care
aparatul capătă valenţa de vapofor.

Când apa atinge cota minimă, aparatul se opreşte automat.
La pornire, aparatul nu se orientează direct spre faţa clientei,

pentru a evita orice fel de accident. Dacă nu se foloseşte apă dis-
tilată, prin fierbere se depun săruri minerale şi alte impurităţi
pe rezistenţa şi pe pereţii bazinului. În acest caz, aparatul poate
să arunce cu stropi fierbinţi, ceea ce ar conduce la accidente ne-
fericite. 
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Bazinul se curăţă, de câte ori este nevoie, în felul următor:
la terminarea programului se pune oţet în apă (aproximativ o
lingură) şi se umple cu apă până la cota maximă. A doua zi se
scoate aparatul din priză, se deşurubează bazinul, se spală cu
detergent şi se limpezeşte bine, se şterge rezistenţa cu un tifon,
se fixează din nou pe piciorul metalic şi se reia ciclul.

Vapoforul mai poate fi prevăzut cu o alveolă în care se pun
plante sau esenţe pentru parfumarea aburilor, în funcţie de tipul
de ten tratat sau de starea psihică a clientei. Se pot folosi plante
cu efect calmant (tei, muşeţel, petale de trandafiri sau nalbă), cu
efect tonic (mentă, rozmarin sau muguri de brad), esenţe de la-
vandă, citrice, pachuli etc. 

Vapoforul se foloseşte la începutul tratamentului cosmetic.
Faţa clientei se expune la vapofor între 5 şi 20 minute în funcţie
de tipul de ten. 

Efectele vapoforului sunt: 
a) înmuierea stratului cornos şi deschiderea (dilatarea) porilor; 
b) activarea circulaţiei sanguine periferice la nivelul feţei ceea

ce conferă hidratarea pielii expuse, iar prin transpiraţia care se
produce (activarea glandelor sudoripare) se elimină toxinele de
la nivelul ţesutului cutanat; 

c) intensificarea secreţiei glandelor sebacee;
d) uşurarea hidratării la nivelul pielii.
Aparatul este prevăzut cu un buton de pornire/oprire

(on/off) a rezistenţei şi cu un buton de pornire/oprire pentru
lampa de ultraviolete (de cuarţ). Lampa de ultraviolete (UV) este
plasată deasupra rezervorului de apă sau la orificiul de evacuare
a vaporilor. Atunci când, la acţionarea butonului de pornire a
aparatului, se atinge temperatura de fierbere a apei în bazin, va-
porii sunt proiectaţi pe faţa clientei şi se acţionează butonul de
pornire a lampii de UV, vapoforul capătă valenţa de vapozon. 

Vaporii de apă sunt ozonizaţi sub acţiunea razelor UV gene-
rate de lampa de cuarţ (oxigenul trece în stare de ozon),
simţindu-se mirosul de ozon. 

Butonul de aprindere a lampii UV nu se acţionează decât în
momentul în care încep să iasă vapori prin orificiul de evacuare
al aparatului. Vapozonul se opreşte automat când apa ajunge la
nivelul minim marcat pe bazin. 
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Vapofor - vapozon

Vapozonul se foloseşte numai în timpul masajului manual
şi are următoarele efecte: 

a) bactericid – prin ozonul care se formează (O2-O3) la
nivelul pielii; 

b) de rehidratare – vaporii favorizează pătrunderea apei din
compoziţia cremei în învelişul cutanat şi astfel hidratează; 

c) de hrănire – crema de masaj grasă, vitaminizată cu adaos
de unt de cacao şi cetaceum, amestecată cu restul produsului de
ionizare lăsat pe faţă, intră direct în circulaţia sanguină periferică
prin fenomenul de osmoză, datorită înroşirii care se produce la
nivelul feţei; 

d) de tonifiere – razele UV la nivelul pielii acţionează asupra
circulaţiei sanguine şi limfatice locale aducând un aport deosebit
la tonifierea fibrelor elastice şi de colagen din derm şi intensifică
schimburile intercelulare datorită moleculei de ozon (O3) care
măreşte permeabilitatea membranelor celulare. De asemenea, se
acţionează asupra acidului hyaluronic care exista în epidermă ca
„cement intercelular” şi în derm ca mucopolizaharid, acesta în-
corporând apa cu vitaminele hidrosolubile conţinute de cremă; 
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e) de regenerare celulară – ozonul şi oxigenul intensifică res-
piraţia pielii, ceea ce duce la accelerarea ciclului de regenerare a
celulelor.  

Expunerea la vapozon se poate face pe toată durata masaju-
lui manual, bineînţeles ţinând cont de fiecare tip de ten tratat.

2. Electrodermul (radiostat, aparat de înaltă frecvenţă) – AEA 
Aparatul este format dintr-un corp izolat electric care se

prinde cu mâna. Acest corp se conectează la reţeaua electrică
printr-o mufă specială. Este prevăzut cu mai mulţi electrozi de
sticlă de diferite forme şi mărimi (ciuperci, piepteni, tije cu spi-
rale metalice în interior etc.) în care se descarcă curent electric
în vid sau neon (lumină violetă şi respectiv portocalie). 

Aparatul mai este prevăzut cu un potenţiometru de la care
se porneşte şi se măreşte intensitatea atât cât suportă clienta.

Aparatul are acelaşi efect atât la intensitate minimă, cât şi la
intensitate maximă. 

La aplicarea electrodului pe piele (se porneşte întotdeauna
de la intensitatea minimă) se produc scântei (descărcări electrice)
direct pe piele. 

Electrodermul are următoarele efecte:
a) bactericid – se obţine prin descărcări electrice care

generează ozonul (se simte mirosul specific de ozon). Electro-
dermul este folosit pe o piele curată sau după epilat ori zone sen-
sibile (faţă, axile, braţe etc.) şi are efect de dezinfecţie profundă.
Tot pentru acelaşi efect se mai foloseşte şi după extragerea come-
doanelor;

Electroderm
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b) de cicatrizare – după extragerea pustulelor în tratamentul
tenului acneic (prin atingeri succesive punctiforme pe locul ex-
tragerii), când se produce staza şi cicatrizarea locală;

c) vasoconstrictor al terminalelor periferice sanguine şi lim-
fatice (se produce local) după extragerea pustulelor;

d) de oxigenare a pielii prin ozonul (O3) care se formează; 
e) tonifiant-excitant asupra terminaţiilor nervoase periferice

prin accelerarea schimburilor intercelulare; 
f) de stimulator asupra fibrelor elastice şi de colagen din

derm – se măreşte tonusul pielii şi se prelungeşte durata aspec-
tului euforic al pielii prin hrănire când este aplicat peste cremă.
Astfel, se efectuează mişcări circulare pe faţa clientei, peste
cremă, reglând intensitatea de la potenţiometru; 

g) de hidratare – când este aplicat peste o compresă umezită.
Ciupercile electrodermului se dezinfectează cu alcool după

fiecare folosire şi se pun în sterilizator. Tamponul pentru dezin-
fecţie nu trebuie să aibă alcool în exces şi nici nu trebuie folosit
pe electrodul deja fixat în aparat pentru că se poate scurge pe
locul de contact şi să facă masă.

3. Galvanodermul – AEA 
Pentru funcţionare, aparatul foloseşte curent continuu (gal-

vanic). Se foloseşte pentru ionizare sau dezincrustare în cadrul
tratamentului cosmetic. Este prevăzut cu un buton de des-
chidere/închidere (on/off).  Curentul alternativ de la reţea trece
printr-un transformator care-l modifică în curent continuu.
Aparatul este prevăzut cu un potenţiometru care reglează inten-
sitatea curentului pe plaja 0,5-2,5 mA, în funcţie de sensibilitatea
pielii clientei.  

Aparatul este prevăzut cu o bornă cu două fire electrice, colo-
rate diferit, polul (+) şi polul (-). La unul din capetele libere ale
firului se află un electrod tubular sau la ambele capete libere se
află electrozi agrafă. 

Dacă aparatul este prevăzut cu un electrod tubular, clienta
ţine în mâna fără inel (verighetă) electrodul tubular, iar la
celălalt capăt de fir (agrafă) se ataşează o felie de fruct decojit şi
se lucrează pe faţă, gât şi decolteu, timp de 10 minute. La jumă-
tatea intervalului se schimbă polii de la butonul special.
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Dacă aparatul este prevăzut cu doi electrozi agrafă se fixează
în fiecare agrafă câte o felie de fruct cu coaja decupată pe
suprafaţa ce vine în contact direct cu pielea. Se lucrează 5 minute
concomitent pe ambele jumătăţi ale feţei după care se inversează
polii şi se mai lucrează încă 5 minute, după care se fac pe gât şi
decolteu. Mişcările se execută circular. 

Aparatul se reglează la intensitatea minimă. În momentul
când electrozii (sau electrodul) ating faţa clientei se poate mări
intensitatea curentului în funcţie de sensibilitatea acesteia.
Clienta simte înţepături (furnicături) la nivelul pielii şi un gust
metalic în gură (indiferent dacă are sau nu plombe dentare). 

Aparatul are acelaşi efect la intensitate minimă sau maximă. 
Ionizarea. Produsul folosit pentru ionizare (sucuri de fructe,

miere, cola-gen lichid, produse biologic active, ca lăptişorul de
matcă etc.) este disociat în ioni pozitivi (+) şi negativi (-). Se pro-
duce o înroşire la nivelul capilarelor pielii şi, prin electroosmoză,
vitaminele şi componentele hrănitoare şi hidratante ale pro-
dusului de ionizat trec direct în circulaţia sanguină periferică. 

PRODUSELE DE IONIZARE TREBUIE SĂ FIE DIZOL-
VATE ÎN APĂ! 

Efectele ionizarii sunt: 
a) hranirea pielii prin fenomenul de electroosmoză; 
b) hidratarea pielii tot prin fenomenul de electroosmoză;

Electroderm - galvanoderm - sebaspir
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c) tonifiere la nivel cutanat a fibrelor elastice şi de colagen
(din derm) dacă se folosesc substanţe biologic active; se măreşte
permeabilitatea membranei celulare şi se produce o tonifiere pe
aria pe care se lucrează. 

La disocierea în ioni, soluţia produce o excitabilitate, stimu-
lare a ţesutului cutanat la polul negativ (–) şi sedare (calmare)
la polul pozitiv (+). 

Ionizarea se poate face la orice tip de ten care nu prezintă ele-
mente infectate (pustule), soluţie de continuitate (zgârieturi, răni
deschise) sau hipersensibilitate (la unele tenuri cuperozice) când
ionizarea se face la intensitate minimă. 

Ionizarea se face numai cu soluţii apoase (suc de fructe, miere
diluată cu apă etc.) pentru că numai în mediu apos se produce
disocierea în ioni sub acţiunea curentului galvanic. Dezincrusta-
rea se face la tenurile grase uleioase şi asfixice. Operaţiunea se
face tot cu galvanodermul. La polul pozitiv al aparatului se fi-
xează borna cilindrică. La polul negativ se ataşează un burete. Se
foloseşte o soluţie de carbonat de sodiu (Na2CO3) 1‰. Prin tre-
cerea curentului galvanic, soluţia disociază în ioni de hidroxid
de sodiu cu sarcina electrică pozitivă.  La suprafaţa pielii, ionii
de natriu (Na) şi apa vor forma hidroxid de sodiu care saponifică
sebumul.

Durata de lucru este de 10 minute. După executarea dezin-
crustării, pH-ul pielii devine şi mai alcalin, deci este absolut
obligatoriu să se facă reacidifierea.  

DEZINCRUSTAREA SE FACE NUMAI PE FAŢĂ, NU ŞI PE
GÂT ŞI DECOLTEU.

4. vaporelul – AEP 
Este alimentat de la reţeaua de curent electric. Este prevăzut

cu două rezervoare (butelii) conectate la aparat prin două tuburi
din material plastic. Rezervoarele se umplu cu diverse soluţii,
la 2/3 din capacitate. Fiecare rezervor este prevăzut cu un orifi-
ciu mai mic şi unul mai mare (deasupra, pe capac). Când orifi-
ciul mai mare se astupă aternativ cu degetul, prin orificiu cu
diametrul mai mic, plasat lateral, se pulverizează soluţii reci,
calde, apoase etc. 
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Un rezervor pulverizează produsul cu jet filiform cu efect
de tonifiere, iar celălalt cu jet difuz, cu efect de hidratare. Se pot
folosi ambele butelii separat sau împreună.

Aparatul se foloseşte pe toată durata tratamentului. 
ATENţIE! Soluţiile folosite trebuie să fie foarte bine fil-

trate pentru a evita blocarea orificiului de pulverizat. 
Dacă s-au folosit uleiuri pentru pulverizare se spală imediat

recipientul cu detergent. Flacoanele se spală obligatoriu la sfârşi-
tul turei de lucru. 

Flacoanele nu se umplu cu soluţiile de pulverizat decât dacă
urmează să le folosim. Dacă se umplu şi rămân în stand-by, cu-
loarea infuziei se poate impregna pe plasticul recipientului. 

Efectele vaporelului sunt: 
a) de hidratare – folosind jetul difuz; 
b) de tonifiere – folosind jetul filiform. 

5. lampa cu ultraviolete (Uv)
Pielea este un organ de protecţie pentru razele ultraviolete.

Sensibilitatea pielii este diferită de la individ la individ.  
În stratul bazal al epidermei există melanocitele care, sub

acţiunea razelor UV, transformă proteina care dă culoarea pielii
în pigment brun – melanină – determinând bronzarea pielii. 

Lampă cu ultraviolete (UV)
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