
Книжкова виставка: 

“Краса – дзеркало здоров’я” 
(9 вересня - Міжнародний день краси) 

  

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з книжковою    

виставкою. 

Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих 

статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом 

“Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою 

одержання повного тексту. 

 

                  «Краса врятує світ!» 
(Ф. М. Достоєвський) 

 

Міжнародний день краси 

відзначають щорічно 9 вересня. 
Свято було засновано в 1995 році 
з ініціативи Міжнародного 
комітету естетики і косметології. З 
тих пір його святкують у багатьох 

країнах світу, влаштовуючи конкурси краси та багато 
інших тематичних заходів. 

Міжнародний день краси - це свято для всіх людей, а не 
тільки для тих, хто володіє модельною зовнішністю. Саме 
тому 9 вересня прийнято відзначати привабливість і 
особливу чарівність, властиві і крихким, худеньким 

дівчатам, і дамам з пишними формами, і жінкам високого 
чи низького зросту. 

Міжнародний день краси вважається професійним 
святом візажистів, стилістів, модельєрів, пластичних 
хірургів, косметологів, перукарів та інших фахівців, які 
допомагають людям стати привабливішими.  

Як зазначають фахівці, ХХ століття стало справжнім 
проривом у науці догляду за зовнішністю: макіяж став 
невід'ємною частиною повсякденності, а яскрава 
зовнішність перестала бути тим, що дається лише від 
природи. 

myrodyna.com›news/sogodn_m_zhnarodny_dye_day/ 
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   Корекція зовнішності – 

шлях до краси 
 

Косметологія – велика окрема 
галузь, розділ клінічної медицини, 

який вивчає механізм розвитку і 
характер косметичних дефектів 

шкіри, а також розробляє методи та засоби їх 
усунення та профілактики. 
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Хірургія   творить дива 
                                                                       

 Сьогодні пластична хірургія   – 
одна з найбільш інноваційних 
галузей медицини.   Щороку в 
цій області відбуваються нові 
відкриття, впроваджуються 
сучасні ефективні технології, які 
дозволяють вирішувати 

найскладніші задачі корекції 
зовнішності. 
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