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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΤ & ΩΜΑΣΟ 

 

ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ πιήξε γλώζε θαη 

πξαθηηθή γηα ην επάγγεικα ηνπ Αισθητικού Προσώποσ και ώματος κε ηηο πην ζύγρξνλεο ηερληθέο 

θαη κεζόδνπο ζε ζύγρξνλα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα.  

 

Αισθητική Προσώποσ: 

 ηνηρεία κνξθνινγίαο πξνζώπνπ  

 ηνηρεία δεξκαηνινγίαο (ηύπνη δέξκαηνο) 

 Φπζηνινγία αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

 ηνηρεία αλαηνκίαο πξνζώπνπ – ζώκαηνο 

 Βαζηά γλώζε ησλ κπώλ  

 Βαζύο θαζαξηζκόο 

 Βαζηά ελπδάησζε 

 Απνιέπηζε & Μηθξνδεξκναπόμεζε κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ κεραλήκαηνο 

 Ομπγνλώζεηοζεξαπεία κε βηηακίλε C 

 Μάζθα κε εθκαγείν 

 Ινληζκόο πξνζώπνπ – ζώκαηνο 

 Botox like ζεξαπείεο θ.α. 

Αισθητικη ώματος: 

 Υαιαξσηηθό & Λεκθηθό καζάδ 

 Μαζάδ θπηηαξίηηδαο – Αδπλαηίζκαηνο 

 ύζθημε ζώκαηνο (κε εηδηθό κεράλεκα κπνπαζεηηθήο γπκλαζηηθήο) 

 Θεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα θπηηαξίηηδα θαη παρπζαξθία 

 Βαζηά γλώζε όισλ ησλ βιαβώλ ηνπ δέξκαηνο 

 Αληηκεηώπηζε γήξαλζεο 

 Απνηξίρσζε όια ηα είδε (δεζηό - θξύν θεξί, ραιάνπα, ειεθηξηθή ή αιιηώο ξηδηθή θαη 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ρεηξηζκό κεραλεκάησλ laser πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά) 

 Αλάιπζε ηύπσλ δέξκαηνο θαη πξνβιεκάησλ ηνπ 

 Μέζνδνη επεμίαο θαη ραιάξσζεο SPA  

 Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο Αηζζεηηθήο – Αξσκαηνζεξαπεία 

 Ηιεθηξνζεξαπεία 

 Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία 

 Πξώηεο βνήζεηεο - πγηεηλή θαη αζθάιεηα ρώξνπ 

 ρέζε Αηζζεηηθήο κε ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο  

 Οξγάλσζε θαηαζηήκαηνο – Marketing γηα ην ζσζηό ζηήζηκν κηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο  

 



 
 

EXTRA ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ ΠΟΤ Α ΓΙΝΟΤΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑ: 

 

 Skin camouflage (ηερληθή θάιπςεο ησλ δηαθόξσλ βιαβώλ ηνπ δέξκαηνο όπσο θνθθηλίιεο, 
αθκή, νπιέο, ηαηνπάδ θαη ζηνηρεία ςπρνινγίαο ησλ αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από απηά) 

 Ηιεθηξηθή - ξηδηθή απνηξίρσζε κε εμεηδηθεπκέλν κεράλεκα πνπ δηαζέηεη ε ζρνιή 

 Βαθή θαη πεξκαλάλη βιεθαξίδσλ 

 Ιλδηθό καζάδ θεθαιήο & καζάδ εγθύσλ 

 ηνηρεία δηαηξνθήο πνπ βνεζνύλ ηελ Αηζζεηηθό λα δίλεη ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο 

 

ΑΚΗΗ ΜΔΩ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

Σα εργαστήρια Αισθητικής είλαη άξηηα εμνπιηζκέλα κε ζύγρξνλα εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα 

Αηζζεηηθήο, όπσο: 

 Vaper  

 Μεγεζπληηθνί θαθνί  

 πζθεπέο Τςίζπρλσλ ξεπκαησλ (ππεξηώδεηο αθηηλνβνιία γηα ηελ απνζηείξσζε ηνπ δέξκαηνο)  

 Ινληζκνύ πξνζώπνπ & ζώκαηνο 

 πάηνπιεο ππεξήρσλ  

 Μεραλήκαηα κπνπαζεηηθήο γπκλαζηηθήο (πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο) 

 Μεραλήκαηα ειεθηξηθήο - ξηδηθήο απνηξίρσζεο  

 Θεξκνθνπβέξηεο  

 πζθεπέο δεζηνύ θαη θξύνπ θεξηνύ γηα απνηξίρσζε 

 Αηκνύ γηα βαζύ θαζαξηζκό 

 πζθεπέο παξαθίλεο θ.ά.………………………………………………………………………. 
 

 Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα εμνηθεησζνύλ θαη λα εμεηδηθεπηνύλ πιήξσο κε όιεο ηηο 

ζύγρξνλεο κεζόδνπο Αηζζεηηθήο ηόζν ηνπ πξνζώπνπ όζν θαη ηνπ ζώκαηνο. Σν πξόγξακκα 

πεξηιακβάλεη πνιιέο ώξεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο εξγαζηεξίνπ θαη εθαξκνγήο ησλ κεραλεκάησλ. 

 

Σα τμήματα είναι ολιγομελή γηα λα κπνξεί ν θαζεγεηήο λα επηβιέπεη πξνζσπηθά ηνλ θάζε 

ζπνπδαζηή/ξηα γηα ηνλ νξζό ηξόπν ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πξνηόλησλ θαζώο θαη γηα ηελ 

εθκάζεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεξαπεηώλ. 

 

                     



 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

Οη απόθνηηνη ζπνπδαζηέο ζηειερώλνπλ αμηόινγεο ζέζεηο θαη θαηαθηνύλ ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ζηίβν σο : 

ΑΙΘΗΣΙΚΟΙ ζε ηνκείο όπσο: 

 Ιλζηηηνύηα Αηζζεηηθήο θξνληίδαο 

 SPA clubs, θέληξα ζσκαηηθήο θξνληίδαο  

 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηλζηηηνύηα θαιισπηζκνύ θαη SPA centre 

 Αζιεηηθά θέληξα / Γπκλαζηήξηα  

 Τπεύζπλνη ζε εηαηξείεο θαιιπληηθώλ  

 Κνκκσηήξηα  

 Βνεζνί Γεξκαηνιόγσλ / πιαζηηθώλ ρεηξνύξγσλ / ελδνθξηλνιόγσλ 

 Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο  

 

 

*Σηο εκπαιδεσηήριο λειηοσργεί Γραθείο Σηαδιοδρομίας και Επαγγελμαηικής Δικηύωζης ποσ 

ζηηρίζει και καθοδηγεί σπεύθσνα ηόζο ηοσς ζποσδαζηές όζο και ηοσς αποθοίηοσς ηοσ 

εκπαιδεσηηρίοσ !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:  ΑΘΗΝΑ  ΥΑΛΚΟΚΟΝΓΤΛΗ 27, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΗΛ.:210 5231864/210 5224561 

ΠΔΙΡΑΙΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 91, ΣΗΛ.: 210 4183102  S: www.zer-fam.gr      Facebook.com/zerfam 

http://www.zer-fam.gr/

