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PLAN OGÓLNY KURSU

1. Substancje kosmetyczne i ich właściwości. 
2. Rodzaje kosmetyków. Ich zastosowanie i prawidłowe używanie. 
3. Rodzaje cer i ich właściwa pielęgnacja. 
4. Budowa, defekty, choroby i pielęgnacja rąk.
5. Budowa, defekty, choroby i pielęgnacja nóg. 
6. Masaże w kosmetyce. 
7. Kosmetyka gabinetowa.
8. Jak dłużej zachować młodość.

PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

SUBSTANCJE KOSMETYCZNE I ICH WŁAŚCIWOŚCI

W tej lekcji zapoznasz się z właściwościami poszczególnych substancji 
kosmetycznych. Dzięki temu będziesz mogła świadomie i rozważnie wybierać dla 
siebie kosmetyki. Rozpoznasz po składzie ich właściwości i wartość dla Twojej 
skóry.

RODZAJE KOSMETYKÓW I ICH STOSOWANIE

W pielęgnacji używa się różnego rodzaju kosmetyków do ciała, włosów i twarzy. 
Każdy z nich pełni inną funkcję i stosuje się go w odmienny od reszty sposób.

W tej lekcji zapoznasz się z różnymi rodzajami kosmetyków, ich zastosowaniem 
i prawidłowym używaniem.
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RODZAJE CER I ICH PIELĘGNACJA

Aby odpowiednio pielęgnować cerę, nie wystarczy znajomość kosmetyków i zasad 
ich stosowania ani wiedza na temat składników kosmetycznych i ich działania. 
Oprócz tego musisz znać typ swojej cery, gdyż ta informacja jest niezbędna do 
właściwego wyboru kosmetyków dla potrzeb własnej skóry. Tej sztuki nauczysz 
się w niniejszej lekcji.

Ponadto dowiesz się, od czego zależy dobry stan skóry oraz poznasz 
biochronologię skóry.

BUDOWA, DEFEKTY, CHOROBY I PIELĘGNACJA KOŃCZYN GÓRNYCH

W tej lekcji zapoznasz się z budową, chorobami, defektami i sposobami 
pielęgnacji domowej kończyn górnych, w tym także paznokci.

BUDOWA, DEFEKTY, CHOROBY I PIELĘGNACJA KOŃCZYN DOLNYCH

W tej lekcji zapoznasz się z budową, defektami i pielęgnacją nóg.

MASAŻE W KOSMETYCE

W tej lekcji zapoznasz się z masażami kosmetycznymi. Wśród nich będą:

• masaż klasyczny, 

• masaż twarzy, 

• akupresura twarzy, 

• masaż odmładzający, 

• masaż wyszczuplający. 

KOSMETYKA GABINETOWA

W tej lekcji zapoznasz się szczegółowo z rodzajami zabiegów, jakie możesz spotkać 
w gabinecie kosmetycznym, ze wskazaniami do nich i przeciwwskazaniami oraz z 
ich przebiegiem.

JAK DŁUŻEJ ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ

W tej lekcji zapoznasz się z metodami, które mogą Ci pomóc na dłużej zachować
młodość. 



Będą to na przykład:

• odpowiednia dieta, 

• ćwiczenia fizyczne, 

• techniki mentalne, 

• relaksacje, 

• zabiegi kosmetyczne, 

• zioła. 

Odmładzające masaże poznałaś w lekcji dotyczącej masażów.

O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.
Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
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• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.

Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.

Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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