
STRESZCZENIE

Do najczęściej występujących zaburzeń odżywiania wśród 
osób w wieku dojrzewania oraz osób młodych można zaliczyć 
anoreksję i bulimię. Jadłowstręt psychiczny i żarłoczność psy-
chiczna mogą prowadzić do wystąpienia wielu nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu całego organizmu. Skóra w pierw-
szej kolejności może manifestować nieprawidłowości cha-
rakterystyczne dla zaburzeń odżywiania. 

Celem pracy było przedstawienie roli kosmetologa jako eduka-
tora zdrowotnego i żywieniowego. Oprócz wykonywania zabie-
gów mających za zadanie łagodzenia objawów skórnych klien-
tów, będących skutkiem anoreksji i bulimii, może on w skuteczny 
sposób minimalizować wystąpienie zaburzeń odżywiania.

Słowa klucze: anoreksja, bulimia, niedobory substancji 
odżywczych, skóra, włosy, paznokcie, edukacja żywieniowa

ABSTRACT

As the most frequent eating disorders among adolescents 
and young people are anorexia and bulimia. Anorexia nervo-
sa and bulimia nervosa may lead to many anomalies in the 
functioning of the whole organism. Skin is the first organ to 
manifest abnormalities characteristic of eating disorders.

The aim of this study is to prove that a cosmetologist, apart 
from cosmetological care and alleviating skin symptoms re-
sulting from anorexia and bulimia, can also play a  role of 
a health and nutrition educator. Due to the above, a cosme-
tologist may effectively minimize the risk of occurrence of 
eating disorders among their customers.
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Rola kosmetologa  
w edukacji zdrowotnej i żywieniowej 
na przykładzie wybranych zaburzeń 

odżywiania i ich wpływie  
na skórę, włosy i paznokcie

The role of a cosmetologist in health and nutrition education 
based on selected eating disorders and their impact  

on skin, hair, and nails

WSTĘP
Wielu specjalistów nauk społecznych zauważa poszerzające 
się wyniszczenie cielesne, psychiczne oraz umysłowe współ-
czesnego człowieka. Opinia ta może być uwarunkowana wy-
stępowaniem zwiększonej ilości zaburzeń, chorób psychicz-
nych i impulsywnych zachowań ludzi.

Zaburzenia odżywiania takie jak anoreksja i  bulimia ist-
nieją od dawna, natomiast w  dzisiejszych czasach ich ska-
la znacznie się zwiększyła. Zaburzony za sprawą choroby tok 
myślenia, niewłaściwe spostrzeganie obrazu własnej oso-
by, zbyt duże obciążenie psychiczne myślami o jedzeniu i od-
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chudzaniu, dołujące poczucie własnej wartości, są to czoło-
we przejawy powyższych chorób. Koncentracja na wyglądzie 
jest manifestacją problemów psychologicznych oraz kompul-
sji, które najczęściej mają charakter ucieczkowy. Wyidealizo-
wany obraz sylwetki każdego dnia promują media społeczno-
ściowe oraz świat reklamy. Osiągnięcie idealnego ciała sta-
ło się obsesją współczesnego pokolenia ludzi, zagubionych 
w kulturze niemającej realnych znaczeń [1].

ANOREKSJA 
Anoreksja (anorexia nervosa) jest niebezpiecznym zaburze-
niem odżywiania o  podłożu psychicznym. Znana jest także 
pod nazwami: jadłowstręt psychiczny, anoreksja psychicz-
na, brak łaknienia. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje 
powyższe zaburzenie następująco: „Anoreksja jest zaburze-
niem, które cechuje umyślne zmniejszenie masy ciała, doko-
nane świadomie i utrzymywane przez pacjenta”.

Anorektyk wykazuje awersję do swojego ciała, minimali-
zuje spożywane posiłki, a  także histerycznie boi się przytyć. 
Zaburzone postrzeganie własnego ciała powoduje, że oso-
ba chora wciąż się odchudza nie akceptując swojej należytej 
wagi. Doprowadza to do wielu nieprawidłowości w  funkcjo-
nowaniu organizmu [2].

Objawy somatyczne 
Anorexia nervosa doprowadza do wyniszczenia organizmu, 
prowadząc tym samym do pojawienia się wielu objawów so-
matycznych [3]. Najczęściej występujące objawy somatyczne 
zostały wyszczególnione w tabeli 1.

BULIMIA 
Termin bulimia (bulimia nervosa) określa niepohamowane 
odczuwanie wilczego głodu oraz spożywanie w stosunkowo 
krótkim czasie dużej ilości pożywienia [6]. Epizody objadania 
się mogą prowadzić do odczuwania poczucia winy, złości na 
samego siebie oraz depresji. 

Wyróżnić można dwa typy osób chorych na bulimię. 
• Nieprzeczyszczający, w  którym chory po spożyciu dużej 

ilości jedzenia stosuje post głodowy ograniczający spoży-
wanie pokarmów lub wykonuje dużo wyczerpujących ćwi-
czeń fizycznych. 

• Przeczyszczający, czyli taki w którym, dochodzi do ciągłe-
go wywoływania wymiotów oraz zażywania środków prze-
czyszczających [3].

Objawy somatyczne
Objawy jakie mogą wystąpić w trakcie trwania bulimii psy-
chicznej zależą głównie od mechanizmów kompensacyj-
nych praktykowanych przez osobę chorą [5]. Najczęściej 
występujące objawy somatyczne zostały wyszczególnione 
w tabeli 2.

Tabela 1 Objawy somatyczne w jadłowstręcie psychicznym

Wyniszczenie:
— zmniejszenie masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej,
— redukcja metabolizmu hormonów tarczycy,
— spadek temperatury ciała, nietolerancja chłodu,
— wystąpienie obrzęków.
Zmiany dermatologiczne:
— pojawienie się na ciele charakterystycznego meszku (lanugo),
—  osłabienie włosów na głowie, wypadanie włosów łonowych 

i pod pachami,
— suchość i zmniejszona elastyczność skóry,
—  tendencja do zażółcenia skóry będąca wynikiem 

karotenodermii,
— łamliwość paznokci.
Zaburzenia ze strony układu trawiennego:
— stany zapalne żołądka,
— uczucie pełności w śródbrzuszu,
— ból brzucha, zaparcia, zaburzenia perystaltyki jelit.
Zaburzenia sercowo-naczyniowe:
— zmniejszenie częstotliwości akcji serca,
— zanik mięśnia sercowego,
— arytmia serca,
— spadki ciśnienia krwi i tętna.
Zmiany w układzie kostnym:
— odwapnienie kości prowadzące do osteoporozy.
Zmiany neuropsychiatryczne:
—  objawy psychoorganiczne – osłabienie struktur korowych oraz 

zaników istoty białej.
Zmiany ze strony układu rozrodczego:
— zanik cyklu menstruacyjnego,
—  zmiany w rozmiarze narządów płciowych kobiety (macicy, 

jajników).

Źródło:	[4, 5]

Tabela 2 Objawy somatyczne bulimii

Nieprawidłowości związane z wymiotami:
— nadżerki tylnej ściany gardła w żołądku i przełyku,
— zapalenie żołądka spowodowane refluksem żółciowym, 
— zapalenie trzustki, 
— chrypa, dzwonienie w uchu,
—  niszczenie szkliwa, choroby dziąseł, próchnica i nadwrażliwość 

zębów,
— ropne lub inne choroby dziąseł.
Dodatkowo:
—  obrażenia na grzbietowej powierzchni dłoni, spowodowane 

częstym wymuszaniem wymiotów (objaw Russela).
Nieprawidłowości związane z zażywaniem środków o działaniu 
przeczyszczającym i odwadniającym:
— krwawienie z odbytu,
— żylaki odbytu,
— biegunki.
Nieprawidłowości metaboliczne będące wynikiem praktykowania 
działań kompensacyjnych:
—  zaburzenia sercowo-naczyniowe (zaburzenia funkcji serca, 

bradykardia, nadciśnienie),
— ogólny lub miejscowy obrzęk kończyn dolnych,
— niespecyficzne zaburzenia miesiączkowania,
— alkaloza, odwodnienie, zaburzenie funkcji nerek.

Źródło:	[5, 7, 8]
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WYBRANE NIEDOBORY SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH 
WYSTĘPUJĄCE W ANOREKSJI I BULIMII
Skóra należy do narządów, w których najszybciej można do-
strzec objawy deficytów substancji odżywczych. Należą do 
nich między innymi: niezbędne kwasy tłuszczowe, elektroli-
ty, cynk, selen, biotyna, niacyna, witamina B12, witamina A.

Manifestacje objawów niedoborów substancji odżywczych 
można zaobserwować także w  przydatkach skóry. W  przy-
padku paznokci można dostrzec deficyt kwasu foliowego, wi-
taminy B12, wapnia, cynku, żelaza, magnezu i fosforu, nato-
miast w  przypadku włosów zauważamy niedobory biotyny, 
cynku i niezbędnych kwasów tłuszczowych [9]. 

Niedobory kwasów tłuszczowych
Wielonienasycone wyższe kwasy tłuszczowe takie jak ome-
ga-3 i  omega-6, w  tym niezbędne kwasy tłuszczowe NNKT 
(EFA, essential fatty acid) pełnią bardzo ważne funkcje w pra-
widłowym funkcjonowaniu organizmu.

Deficyt niezbędnych kwasów tłuszczowych może wpływać 
na osłabienie naturalnej odporności skóry. Niedobór wyższych 
kwasów tłuszczowych w  codziennej diecie osób młodych 
może prowadzić do powstania typowych dla trądziku niepra-
widłowości. Poprzez zmniejszoną płynność sebum dochodzi 
do zatkania ujść gruczołów łojowych i pojawienia się zaskór-
ników. Może to prowadzić do pojawienia się stanów zapalnych 
skóry. Wielu nieprawidłowościom skórnym towarzyszy obni-
żona liczba ceramidów oraz innych naturalnych lipidów. Zabu-
rzenia keratynizacji często zauważa się w przypadku suchości 
skóry spowodowanej niedoborem lub zaburzeniami metaboli-
zmu wyższych kwasów tłuszczowych [10].

Niedobory związków mineralnych
• Cynk jest jednym z  niezbędnych mikroelementów, któ-

re mają wpływ na zdrową skórę. Pierwiastek ten uczestni-
czy w tworzeniu prostaglandyn, które oddziałują na czyn-
ności wydzielnicze skóry. Cynk przyczynia się do wzrostu 
odporności na zakażenia oraz pomaga w szybszym gojeniu 
się ran. Dzięki udziałowi w  przetwarzaniu kwasów tłusz-
czowych znacząco oddziałuje na przebieg regeneracji skó-
ry. Przyczynia się także do wzrostu włosów i paznokci. Jako 
niedobór cynku obserwować można bielactwo paznokci, 
osłabienie układu immunologicznego skóry, alergie oraz 
powstawanie różnych dermatoz [11].

• Selen chroni przed utlenianiem lipidów błon komórko-
wych, spełnia podstawową funkcję ochronną w  metabo-
lizmie nadtlenku wodoru oraz hydroksynadtlenków lipido-
wych [12]. Łagodzi działanie wolnych rodników oddziału-
jąc tym samym na opóźnienie procesu starzenia się skóry. 
Dlatego też nazywany jest pierwiastkiem młodości [13]. 
W  przypadku niedoboru opisywanego pierwiastka obser-
wować można: łamliwość paznokci, oznaki starzenia się 
skóry, a także jej bladość [14]. 

• Żelazo – jego niedobór może spowodować wiele zmian 
skórno-śluzowych. Powoduje też zmniejszenie wytwarza-
nia hemoglobiny, co w  konsekwencji skutkuje niedotle-
nieniem tkanek [15]. Istotny jest także udział żelaza w syn-
tezie kolagenu – jony żelaza są niezbędnym konfaktorem 
hydroksylacji aminokwasów, w wyniku której powstaje ko-
lagen [16]. Spośród objawów wynikających z niedoboru że-
laza można wyróżnić: wypadanie włosów i  łamliwość pa-
znokci, suchość skóry i błon śluzowych, blade zabarwienie 
skóry oraz pękanie kącików ust [17]. 

Niedobory witamin
• Witamina B12 – przy jej niedoborze zauważono potęgowa-

nie stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i warg. Skóra 
przybiera odcień żółto-szary, nasilają się także stany zapal-
ne w jej obszarze, skóra zaczyna przypominać skórę star-
szego człowieka. Włosy stają się osłabione wyraźnie pogar-
sza się ich kondycja. Zauważono, że niedobór witaminy B12 
przyspiesza kompleksowy proces starzenia się [13].

• Witamina H  ma znaczący wpływ na poprawną strukturę 
i czynność włosów oraz skóry. Przeciwdziała łysieniu, a także 
siwieniu, zapobiega pojawieniu się stanów zapalnych skó-
ry. Niedobór biotyny może prowadzić do nieprawidłowego 
wzrostu paznokci, może także wywołać łupież, łojotok, sta-
ny zapalne skóry oraz jej matowoszare zabarwienie [13]. 

SKÓRA I PRZYDATKI
Przewlekłe niedożywienie pojawiające się u osób dotkniętych 
zaburzeniami odżywiania skutkuje zanikiem tkanki tłuszczo-
wej, co w konsekwencji może źle wpływać na funkcjonowa-
nie każdego układu i narządu. Jako pierwsze zauważyć moż-
na chorobowe zmiany skórne. Zmiany te są skutkiem braków 
substancji odżywczych w diecie, długotrwałym stosowaniem 
substancji przeczyszczających czy diuretycznych, a także cią-
głych wymiotów.

Jako najczęściej występujące objawy dermatologiczne 
w  anoreksji i  bulimii można wyróżnić między innymi: su-
chość skóry, owłosienie ciała typu lanugo, akrocyjanoze, trą-
dzik. Dla bulimii najbardziej charakterystyczny jest objaw 
Russela, postrzegany jako modzele na grzbietowej stronie 
dłoni [18].

Wpływ anoreksji i bulimii na skórę
• Suchość skóry (xerosis cutis) jest jednym z najczęściej wy-

stępujących objawów u osób chorych na anoreksję. Zazwy-
czaj występuje w postaci uogólnionej, rzadziej miejscowo. 
W zależności od nasilenia, początkowo objawiać się może 
niewielką szorstkowością następnie zmianami łuskopo-
dobnymi. Skóra może przypominać skórę “brudną” jeże-
li występują na niej przebarwienia. Na powyższe zmiany 
duży wpływ ma obniżenie aktywności gruczołów łojowych 
przez nagłe zmniejszenie się procesu przemiany materii 
oraz długotrwałe niedobory energetyczne. Znaczące nie-
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dobory witamin i mikroelementów są ważnym czynnikiem 
w patogenezie suchości skóry [18].

• Owłosienie ciała typu lanugo (hypertrichosis lanuginosa) 
histopatologicznie jest inne niż normalne włosy. Lanugo 
przyjmuje postać delikatnych, miękkich, jasnych włosków. 
Najczęściej występuje na brzuchu, ramionach, twarzy i ple-
cach. Czynnikiem wpływającym na pojawienie się niety-
powego owłosienia są niedobory białkowo-energetyczne. 
W głównej mierze pojawia się u dzieci i młodzieży, zanika 
wraz ze zwiększeniem masy ciała. Obniżony poziom meta-
bolizmu tarczycy oraz rozwój aktywności czynników wzro-
stowych mogą wpłynąć na powstanie owego owłosienia. 
W  badaniach przeprowadzonych na głodzonych zwierzę-
tach, można było zauważyć zwiększenie owłosienia na skó-
rze tułowia, które objaśniane było adaptacją organizmu do 
zachowania należytej temperatury ciała [18].

• Akrocyjanoza (acrocyanosis) jest kolejnym objawem, któ-
ry można zaobserwować w jadłowstręcie psychicznym, ale 
także w bulimii. Charakteryzuje się zasinieniem oraz ozię-
bieniem skóry spowodowanym skurczem małych tętni-
czek oraz wtórnego powiększenia naczyń żylnych. Najczę-
ściej pojawia się na dłoniach, ale może wystąpić także na 
stopach, nosie, uszach i sutkach [19]. Symptom zanika wraz 
ze wzrostem masy ciała. Objawom tym towarzyszy także 
bladość skóry twarzy oraz tułowia wraz ze zwolnionym tęt-
nem i zwiększonym stężeniem glukozy na czczo. U dzieci 
zaobserwować można także objaw Raynauda, czyli napa-
dowy skurcz tętnic [9].

• Objaw Russella (Russell’s sign) – charakterystyczny jest 
szczególnie dla bulimii. Spowodowany jest częstym wywo-
ływaniem wymiotów przy pomocy rąk. Modzele oraz urazy 
skórne pojawiają się na grzbietowej stronie dłoni lub częściej 
na stawie śródręczno-paliczkowym każdego palca. Szybko 
mogą przybrać postać przebarwień bądź blizn. Zauważono, 
że zmiany mogą zanikać wraz z trwaniem choroby, gdyż oso-
by chore mogą nauczyć się odruchowych wymiotów [20].
Poza opisanymi objawami dermatologicznymi wyróżnić 

można także inne zmiany skórne występujące w  zaburze-
niach odżywiania. Są to między innymi rozstępy skórne, pel-
lagra czyli nieprawidłowość wynikająca z  niedoboru cynku 
oraz niacyny, powiększenie ślinianek w  przypadku chorych, 
którzy nawykowo wymiotują [21].

Wpływ anoreksji i bulimii na włosy
Jako najczęściej występujące nieprawidłowości w  wyglądzie 
i strukturze skóry głowy oraz włosów można zaobserwować 
łysienie telogenowe, wypadanie i łamliwość włosów oraz su-
chość skóry głowy. Na powyżej wymienione zmiany mają 
wpływ między innymi niedobory substancji odżywczych ta-
kie jak: biotyna, cynk oraz niedobory niezbędnych kwasów 
tłuszczowych. Zwolniony metabolizm hormonów tarczycy 
także przyczynia się do powyżej opisywanych zmian [9].

Wpływ anoreksji i bulimii na paznokcie
W przypadku osób cierpiących na anoreksję można zauważyć 
zmiany mające związek ze strukturą i  wyglądem płytki pa-
znokciowej, wyróżnić można kruchość i łamliwość paznokci 
oraz ich obgryzanie. Według piśmiennictwa łamliwość oraz 
kruchość paznokci występują u 29-45,8% chorych na anorek-
sję. Na zmiany te znaczący wpływ mają niedobory składni-
ków odżywczych, są nimi na przykład: fosfor, magnez, żelazo, 
białka, kwas foliowy i witamina B12 [9].

ROLA KOSMETOLOGA W EDUKACJI 
ŻYWIENIOWEJ I PROMOCJI ZDROWIA
Bardzo ważna w  leczeniu anoreksji i  bulimii jest szybka in-
terwencja specjalistyczna. Jeżeli zaburzenie zostanie po-
prawnie zdiagnozowane przed upływem szóstego miesiąca 
od momentu jego wystąpienia, rokowania do wyzdrowienia 
są wyższe. Natomiast niewdrożenie odpowiedniego lecze-
nia w  początkowej fazie choroby może skutkować utrwale-
niem nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Wylecze-
nie w głównej mierze zależy od formy terapii, długości trwa-
nia choroby oraz zaangażowania ze strony osoby chorej oraz 
jej rodziny. W przebiegu procesu zdrowienia biorą udział róż-
ni specjaliści, miedzy innymi:
• lekarz internista,
• dietetyk, 
• psycholog,
• psychoterapeuta [22].

W przypadku pojawienia się powikłań, do zespołu terapeu-
tycznego dołączają inni specjaliści: 
• endokrynolog, 
• neurolog, 
• kardiolog,
• gastroenterolog [23].

Podczas okresu zdrowienia słuszne wydaje się być tak-
że wdrożenie procedur kosmetologicznych. Opieka kosme-
tologa może stanowić niebagatelną formę terapii wspoma-
gającej. Kosmetolog może łagodzić powstałe w  wyniku wy-
niszczającej organizm choroby defekty skórne. Prawidłowo 
dobrane zabiegi oraz kosmetyki mogą w  znacznym stopniu 
przywrócić właściwy poziom nawilżenia skóry oraz pomóc 
w  odbudowie i  podtrzymaniu naturalnej bariery ochronnej 
skóry. Warto podkreślić, że kosmetolog dobierając zabieg dla 
osoby cierpiącej na zaburzenia odżywiania powinien wziąć 
pod uwagę liczne przeciwskazania związane z  wyniszcze-
niem organizmu [9, 22].

Oprócz opieki kosmetologicznej i  łagodzenia powstałych 
w  wyniku choroby problemów skórnych, kosmetolog może 
pełnić rolę edukatora zdrowotnego i  żywieniowego. Dzię-
ki takim działaniom może uświadamiać swoich klientów jak 
ważne jest prawidłowe i racjonalne odżywianie, a co za tym 
idzie może minimalizować wystąpienie zaburzeń odżywiania 
wśród swoich klientów.
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Kształcenie kosmetologów do roli edukatorów 
żywieniowych
Bardzo ważne jest, aby kosmetolog chcący realizować zada-
nia edukatora zdrowotnego był odpowiednio przygotowa-
ny do przekazywania wiedzy na temat żywności i  żywienia 
w gronie swoich klientów, a także do motywowania do zmia-
ny dotychczasowych zachowań, nawyków i wyborów żywie-
niowych.

Edukacja kosmetologów do roli edukatora żywieniowe-
go powinna odbywać się na szkoleniach lub kursach reali-
zowanych przez osoby specjalizujące się w tym zakresie, na 
przykład w ramach przedmiotu dietetyka i żywienie człowie-
ka. Ważne jest także odbycie szkolenia z zakresu pedagogiki, 
które umożliwi trafne dostosowanie metody, a także zakresu 
edukacji żywieniowej [24]. 

Kosmetolog jako edukator żywieniowy
Zawód kosmetologa zasługuje na szczególną uwagę zważyw-
szy na fakt, iż kosmetolodzy posiadają duży zakres wiedzy, 
który niezbędny jest do realizacji edukacji żywieniowej w ga-
binecie kosmetologicznym jak i w środowisku lokalnym.

Do podstawowych kompetencji kosmetologów można zali-
czyć dostrzeganie pojawiających się u klientów nieprawidło-
wości zdrowotnych i związanych z nimi dolegliwości kosme-
tologicznych. Przydatna okazuje się wiedza z zakresu narzę-
dzi, metod oraz terapii kosmetologicznych w tym planowania 
zabiegów kosmetologicznych. Rola współczesnego kosmeto-
loga nie ogranicza się już tylko do terapii kosmetologicznej 
skóry, ale przede wszystkim do doradztwa oraz wspierania 
klientów w postepowaniach prozdrowotnych oraz inspirowa-
nie do zmiany wyborów, postaw i nawyków żywieniowych.

Kosmetolodzy posiadający szczegółową wiedzę i  świado-
mość zagrożeń zdrowotnych, jako pierwsi są w  stanie za-
uważyć zaburzenia w  wyglądzie i  funkcjonowaniu organi-
zmu. Wykorzystując cały zakres swoich umiejętności i kom-
petencji mogą zachęcić klientów do działań prozdrowotnych 
oraz edukacji w zakresie żywności i żywienia. Kiedy jest to ko-
nieczne mogą skierować do odpowiedniego specjalisty [24].

Zadania kosmetologów jako edukatorów żywieniowych
Analizując aktualnie obowiązujące programy nauczania stu-
diów kosmetologicznych oraz skalę kompetencji czynnych 
zawodowo kosmetologów, można wyodrębnić następujące 
zadania, które mogą być realizowane przez kosmetologów 
jako edukatorów żywieniowych:
• dostrzeganie potrzeb klientów w zakresie żywienia i żyw-

ności, a  także diagnozowanie czynników mogących wpły-
wać na stan ich zdrowia i urody;

• planowanie, dopasowywanie, weryfikowanie i  opiniowa-
nie wyniku indywidualnego programu pielęgnacyjnego 
w oparciu o potrzeby i możliwości klientów w zakresie ich 
postaw i nawyków żywieniowych;

• promowanie wiedzy o tematyce żywności i żywienia;

• pomaganie klientom w ulepszaniu jakości ich życia dzięki 
chęci osiągnięcia zdrowia fizycznego, psychicznego, a tak-
że zadowolenia z życia społecznego poprzez odpowiednie 
nawyki żywieniowe;

• promowanie zachowań prozdrowotnych, w  szczególności 
wdrażania odpowiednich nawyków żywieniowych;

• uskutecznianie warunków życia klientów, aby mogli oni po-
dejmować właściwe decyzje oraz nawyki żywieniowe w taki 
sposób, aby przez długi czas pozostać w zdrowiu i urodzie;

• mobilizowanie aktywności prozdrowotnej klientów nawią-
zującej do prawidłowego odżywiania, tak aby zaspokoić ich 
potrzeby dotyczące urody fizycznej ciała;

• zapoznanie klientów z programami żywieniowymi różnych 
placówek i instytucji;

• inspirowanie klientów do odpowiedzialności za własne 
zdrowie w aspekcie żywności i żywienia [25].

Metody edukacji żywieniowej w gabinecie 
kosmetologicznym
Skuteczna realizacja założeń promowania edukacji żywienio-
wej w gabinecie kosmetologicznym ma sens jedynie w mo-
mencie, kiedy przestrzegane są konkretne zasady postępo-
wania dydaktycznego.

Popularyzowanie wiedzy na temat żywności i  żywienia 
w  gabinecie kosmetologicznym, zgodnie z  zasadami dydak-
tyki, można realizować w sposób bezpośredni, na przykład na 
przygotowywanych w tym celu wykładach, dyskusjach, poga-
dankach, kursach, pokazach lub też w ramach indywidualnej 
porady.

Upowszechnianie wiedzy o  tematyce żywności i  żywienia 
można przekazywać także w sposób pośredni, czyli za pomo-
cą czasopism, plansz, ulotek, prasy, telewizji, Internetu, czyli 
tzw. środków masowego przekazu.

Biorąc pod uwagę warunki pracy kosmetologów, optymal-
nym sposobem przekazywania wiedzy o tematyce żywności 
i żywienia będzie indywidualne poradnictwo, które może być 
realizowane w trakcie przeprowadzania procedur kosmetolo-
gicznych, poprzez różnego rodzaju warsztaty ze specjalistami 
lub zachęcanie do zapoznania się z broszurami lub ulotkami. 
Materiały edukacyjne mogą być własnego autorstwa, można 
także skorzystać z tych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, 
które zostały opracowane na potrzeby rozmaitych projektów 
przez specjalistów oraz ekspertów [26].

PODSUMOWANIE
Kosmetolog oprócz pielęgnacji i  upiększania ciała ludzkie-
go może pełnić rolę edukatora zdrowotnego i żywieniowego. 
Edukacja zdrowotna w gabinetach kosmetologicznych może 
być prowadzona spontanicznie w  oparciu o  zdobytą wiedzę 
w trakcie kształcenia zawodowego albo wiązać się z przepro-
wadzaniem programów zdrowotnych na zlecenie różnych in-
stytucji. Gabinety kosmetologiczne wydają się być bardzo do-
brym miejscem do promowania edukacji zdrowotnej i  ży-
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wieniowej, zważywszy na: możliwości dotarcia do szerokiego 
grona osób, postrzeganie jako miejsca przyjemnego, a także 
naturalne rozmowy z klientem na tematy zdrowotne.
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