Naučíme Vás zarábať peniaze!!!
Chcete vedieť či Vaše ruky naozaj vedia liečiť ?

Chcete sa to naučiť ?
Akreditovaná masérska škola REMINY
Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Klasická masáž
Po absolvovaní kurzu a je absolventovi vydaný CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu –

Klasická masáž
Časové rozvrhnutie: Masérsky kurz prebieha 6 dní celodennej
výuky v termíne: 21.02. – 26.02. 2019
Štvrtok 21.02.2019 09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 denná výučba
13.30 – 17/18.00 denná výučba
Piatok 22.02.2019 až Utorok 26.02.2019
09.00 – 12.00 denná výučba
13.30 – 18/19.00 denná výučba

Odborný garant a lektor: Jozef Gežo, riaditeľ masérskej školy
Miesto konania:
učebňa masérskej školy REMINY,
Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice
Cena: kurzovné 300,- € AKCIA !!! - 135,- €
Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú
individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme penzióny:
Adriana Petrovičová - 0905 780 288,
Jarmila Baníková 0915 417 095,
Ľubica Harkabusová - 0907 313 948,
Mgr. M. Zvozilová 0903 120 674,
Doprava je individuálna.
Možnosť príchodu do Turčianskych Teplíc
vlakom – stanica je cca 10min., autobusom – zastávka je cca 10min., autom.

Masáž je dar.
Znamená čas venovaný
niekomu inému. Vy ho
môžete venovať
niekomu, kto potrebuje
pomoc.
Masážou ponúkate
príjemcovi dar telesného
aj duševného zdravia.

Nikto nepopiera, že
masáž podporuje krvný
obeh a obeh lymfy
v lymfatickom systéme
a že väčšina chorobných
stavov sa stimulovaním
obehu životne dôležitých
tekutín zlepší.
Keď teda niekoho
masírujete, uvedomte si,
aké dobro mu
preukazujete.
Kompletná masáž raz
týždenne alebo cielená
masáž vo vhodnej chvíli
spôsobí, že sa budete
cítiť zdraví a spokojní
sami so sebou i so
svojimi blízkymi.

Doporučujeme si vziať biele masérske oblečenie, prezuvky,
2 veľké osušky, 2 uteráky, písacie potreby..
Ak máte záujem absolvovať kurz, stačí použiť ONLINE
objednávací formulár na našej stránke www.reminy.sk.
Alebo emailom na adresu eva@reminy.sk
mobil: 0917 128 155, 0904 561 900, telefón: 041 553 2553, fax:
041 552 3282,
Nakoľko počet žiakov je na tento
seminár obmedzený, je
potrebné si VOPRED OVERIŤ záväzné zaradenie do kurzu
telefonicky 0917 128 155, 0904 561 900.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

Osvedčenie neoprávňuje získať živnostenské oprávnenie na viazanú živnosť.

Masáž na svojej najvyššej
úrovni predstavuje tichú
meditáciu, keď obidvaja
účastníci zostanú
v prítomnom okamžiku
sústredený na bod
vzájomného dotyku.

