
ΝΠ-40 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
 

Γνωζηικοί ζηόσοι: 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ, γηα ηελ 

αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε κηαο δεδνκέλεο ζπληαγήο θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο παξαζθεπάδνληαο έλα θαιιπληηθό ζθεύαζκα θαηάιιειν πξνο ρνξήγεζε. 

 

Δεξιόηηηερ: 

Κύξηνο ζηόρνο παξακέλεη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο αθελόο 

ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ δηαθόξσλ 

θαιιπληηθώλ θαη αθεηέξνπ ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηηεηνύ ζηε δηαρείξηζε 

απηώλ ησλ νπζηώλ θαη ζηνπο ηξόπνπο θαη ζηηο κεζόδνπο παξαζθεπήο ησλ δηαθόξσλ 

θαιιπληηθώλ ζθεπαζκάησλ. Πεξαηηέξσ νη θνηηεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ην ρεηξηζκό 

εξγαζηεξηαθώλ ζπζθεπώλ πνπ απαηηνύληαη θαηά ηε κνξθνπνίεζε ησλ θαιιπληηθώλ. 

 

Διδακηικέρ μέθοδοι:  

Γηαιέμεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ:  

Σηνηρεία αλαηνκίαο-θπζηνινγίαο ηνπ δέξκαηνο. Καιιπληηθά γαιαθηώκαηα, ςπθηήξηεο 

θξέκεο Δ/Υ θαη Υ/Δ. Λνζηόλ, κάζθεο πξνζώπνπ, θαιιπληηθέο πνύδξεο, ρξσζηηθέο νπζίεο 

θαιιπληηθώλ, ζθεπάζκαηα Make-up, θξαγηόλ, ζθεπάζκαηα λπρηώλ, ζηνηρεία αλαηνκίαο 

θαη ρεκείαο ησλ ηξηρώλ, ζθεπάζκαηα πεξκαλάλη, απνηξηρσηηθά, βαθέο καιιηώλ, 

ζακπνπάλ, ζθεπάζκαηα πεξηπνηήζεσο ησλ καιιηώλ, θαιιπληηθά ζαπνύληα, ζθεπάζκαηα 

κπάληνπ, θξέκεο μπξίζκαηνο, ζθεπάζκαηα ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο, αληειηαθά, 

απνζκεηηθά-αληηηδξσηηθά, ζθεπάζκαηα αεξνδόι. Αξώκαηα, πξώηεο ύιεο-θπζηθήο 

πξνέιεπζεο θαη ζύλζεζεο-αξσκαηηθέο λόηεο, αιθνόιε, δεκηνπξγία-ζύλζεζε ελόο 

αξώκαηνο. Αλάπηπμε βαζηθώλ αξρώλ ηεο ηερληθήο Δθρύιηζεο Υπεξθείκελεο Φάζεο 

(Headspace Extraction) ζε ζύλδεζε κε ηελ Αέξην Υγξή Φξσκαηνγξαθία. 

 

Επγαζηηπιακέρ αζκήζειρ: α) Παξαζθεπή θαιιπληηθώλ ζθεπαζκάησλ, β) εθηέιεζε 

ζπληαγώλ. 

 

Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ:  

Παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. 

 

Μέθοδοι και διαδικαζία αξιολόγηζηρ:  

Παξαθνινύζεζε όισλ ησλ εξγαζηεξίσλ αλειιηπώο θαη εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ζπγγξαθή θαη αμηνιόγεζε εξγαζηεξηαθώλ εξγαζηώλ.  

Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηζόηηκα. 

 

Φπήζη ΤΠΕ / Ηλεκηπονική διάθεζη μαθήμαηορ: 

Οξηζκέλεο δηαιέμεηο γίλνληαη θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ. 

 

Διδαζκαλία (Διαλέξειρ/Επγαζηήπια/Φπονηιζηήπια) 

Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δηαιέμεηο θαη  εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

α) Διαλέξειρ. Οη δηαιέμεηο (δίσξεο) ιακβάλνπλ ρώξα κία θνξά ηελ εβδνκάδα ζην 

Ακθηζέαηξν δηαιέμεσλ Γ12 ηνπ θηηξίνπ ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. 

  



Διάλεξη Τίηλορ Διδάζκων 

1 Δηζαγσγή, Σηνηρεία αλαηνκίαο-θπζηνινγίαο ηνπ 

δέξκαηνο 

Καηζηώηεο Σ. 

2 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ. 

Καιιπληηθά γαιαθηώκαηα, ςπθηήξηεο θξέκεο Δ/Υ 

θαη Υ/Δ. 

Καηζηώηεο Σ. 

3 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ Λνζηόλ Καηζηώηεο Σ. 

4 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ Μάζθεο 

πξνζώπνπ 

Καηζηώηεο Σ. 

5 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ 

Καιιπληηθέο πνύδξεο 

Καηζηώηεο Σ. 

6 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ Make-up, 

θξαγηόλ 

Καηζηώηεο Σ. 

7 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ λπρηώλ Καηζηώηεο Σ. 

8 Σηνηρεία αλαηνκίαο θαη ρεκείαο ησλ ηξηρώλ, 

ζθεπάζκαηα πεξκαλάλη, απνηξηρσηηθά, βαθέο 

καιιηώλ, ζακπνπάλ, ζθεπάζκαηα πεξηπνηήζεσο 

ησλ καιιηώλ Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ 

Σθεπαζκάησλ  

Καηζηώηεο Σ. 

9 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ 

ζαπνύληα, ζθεπάζκαηα κπάληνπ, θξέκεο 

μπξίζκαηνο 

Καηζηώηεο Σ. 

10 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ 

ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο 

Καηζηώηεο Σ. 

11 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ Σθεπαζκάησλ 

αληειηαθά, απνζκεηηθά-αληηηδξσηηθά, 

ζθεπάζκαηα αεξνδόι 

Καηζηώηεο Σ. 

12 Αξώκαηα, πξώηεο ύιεο-θπζηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ζύλζεζεο-αξσκαηηθέο λόηεο, αιθνόιε, 

δεκηνπξγία-ζύλζεζε ελόο αξώκαηνο 

Καηζηώηεο Σ. 

13 Αλάπηπμε βαζηθώλ αξρώλ ηεο ηερληθήο Δθρύιηζεο 

Υπεξθείκελεο Φάζεο (Headspace Extraction) ζε 

ζύλδεζε κε ηελ Αέξην Υγξή Φξσκαηνγξαθία 

Καηζηώηεο Σ. 

 

Β) Επγαζηήπια.  Γηεμάγνληαη εξγαζηήξηα ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο.  

Η δηεμαγσγή γίλεηαη από ηνπο Καηζηώηε θαη Αζαλαζίνπ.  

 
Επγαζηήπιο Τίηλορ Διδάζκων 

(ονηερ) 

1 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ 

Σθεπαζκάησλ, Δθηέιεζε Σπληαγώλ 

Καηζηώηεο Σ.  

2 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ 

Σθεπαζκάησλ, Δθηέιεζε Σπληαγώλ 

Καηζηώηεο Σ. 

3 Παξαζθεπή Καιιπληηθώλ 

Σθεπαζκάησλ, Δθηέιεζε Σπληαγώλ 

Καηζηώηεο Σ. 

 


