Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

KINEZIO-TAPING
Špeciálna technika pre fixovanie a regeneráciu kĺbov i svalov pomocou špeciálnych lepiacich pások
pre Kinezio - Taping. Technika vznikla v 80. rokoch minulého storočia a vymyslel ju japonský
fyzioterapeut a lekár Kenzo Kase. Na rozdiel od klasického tapingu, ktorý vznikol v 50. rokoch minulého
storočia ako prevencia proti úrazom, technika Kinezio - taping sa používa predovšetkým na odbúranie
bolesti. Využitie techniky je možné ako preventívne, tak aj cielene, napríklad pri športe, ako doplnok
liečby a v množstve iných prípadov. Kinezio - taping postup liečby urýchľuje, neobmedzuje pohyb
v oblasti aplikácie a dochádza pri ňom k zmene napätia kože a na regulovanie svalového tonusu.
Technika Kinezio - tapingu aktivuje hojivé pochody v tkanive, upokojuje bolesti šliach, svalov i kĺbov a
využíva sa aj pri lymfodrenáži. Pásky Kinezio - taping na rozdiel od pevných tapov sú pružné a môžu byť
na tele nalepené 5 - 7 dní, pričom úlohu hrajú aj ich farby.
Tento seminár je vhodný pre všetkých záujemcov o danú tematiku.
Termín: 27. 08. – 29. 08. 2018
Odborný garant a lektor: Stanislav Flandera, 35-ročná prax v odbore, autor kníh Klasické masáže,
Sportovní masáže a Tejping a kinezio tejping. Bývalý prezident Aliance zdravotnických masérů.
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Pondelok 27.08.2018 09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Utorok 28.08.2018
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Streda 29.08.2018
09.00 – 13.00 praktické cvičenia
13.00 – 14.00 odovzdanie osvedčení

Cena: kurzovné

300,- € - AKCIA - 220,-€

Pre absolventov základného masérskeho kurzu v masérskej škole REMINY je cena

150,- €

Platba: kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe na kurz.
Priniesť so sebou: Prezuvky, biele masérske oblečenie (pohodlné nohavice alebo sukňu, voľné tričko...),
osušku, písacie potreby.
Ubytovanie a stravovanie: záujemcovia si zabezpečujú individuálne podľa možností a nárokov.
Doporučujeme súkr. penzióny:
Adriana Petrovičová - 0905 780 288
Jarmila Baníková Ľubica Harkabusová Mgr. M. Zvozilová -

0915 417 095
0907 313 948
0903 120 674

Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť ONLINE objednávací formulár na našej stránke.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

