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Для кого ця дисципліна?

 Для чоловіків та жінок;

 Для студентів будь-якої спеціальності та 

курсу;

 Для тих, хто хоче отримати знання, що 

можуть бути використані у власному 

житті;

 Для тих, хто хоче розуміти, як старіння 

та стан шкіри відображають стан 

здоров'я;

 Для тих, хто хочуть бути і розумними, і 

красивими 



Тема 1. Старіння людини:

основні поняття та теорії

Чому людина старіє? 



Тема 2. Фактори, що визначають 

здоров’я людей літнього віку та 

активне довголіття

 Що впливає на темп старіння людини, як 

сповільнити процес старіння? Як 

визначити «біологічний вік» і для чого?



Тема 3. Вікові структурно-

функціональні зміни 

органів та систем

Як старіють органи людини?



Тема 4. Будова та функції 

шкіри

Як живе наша шкіра?



Тема 5. Зміни шкіри при 

старінні



Тема 6. Загальна 

характеристика косметичних 

засобів

 Які є засоби догляду за шкірою?



Тема 7. Вітаміни та їх роль 

у функціонуванні шкіри

Для чого потрібні вітаміни? Які 

важливі для шкіри? Що краще 

поїсти, а що нанести на шкіру?



Тема 8. Мінеральні 

речовини та їх роль у 

функціонуванні шкіри

Які мінерали важливі для шкіри? Чи 

маємо ми їх в продуктах харчування?



Тема 9. Пептиди в 

косметичних засобах

Що значить «пептидна косметика»? 

Чи це «панацея»?



Тема 10. Ненасичені жирні 

кислоти та їх роль в 

метаболізмі шкіри

Що наша шкіра

робить з жирними 

кислотами?



Тема 10.Рослинні кислоти у 

догляді за шкірою

Чи потрібен пілінг для шкіри? Які 

рослини є «донорами» фруктових 

кислот?



Тема 11. Алгоритм догляду за 

шкірою

Як правильно доглядати за шкірою?

Що робити чоловікам?



Тема 12. Проблемна шкіра

Які проблеми бувають у шкіри? Чому 

виникають висипання? Що робити?



Тема 13. Пігментація

Чи то 

веснянки? Чи 

пересиділи на 

сонці? Чи пора 

лікувати 

печінку та 

жовчний?



Тема 14. Хенд мейд 

косметика: за та проти

Що і як зробити своїми руками?



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДО ЗУСТРІЧІ НА ЛЕКЦІЇ :-)


