Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Medová masáž a ušné sviečky
Medová masáž je metóda, pri ktorej sa odstraňujú z tela usadeniny, ktoré sa nahromadili v tkanivách,
napr. z potravín, liekov apod. a telo sa ich nevie dostatočne vlastnými vylučovacími orgánmi zbaviť. Je to
komplexná holistická metóda pri ktorej súčasne pôsobí niekoľko rozdielnych spôsobov detoxikácie cez
reflexné zóny na chrbte a zároveň sa dostávajú z telesných tkanív usadené toxické látky. Vylučovacie
orgány (obličky, pečeň, pľúca, pokožka) nestíhajú vylučovať toxíny z tela a to sa prejavuje príznakmi
ako senná nádcha, zápaly dutín, vyrážky, výtoky, infekcie močových ciest. Znižuje sa imunita, to
vyvoláva moderné autoimunitné choroby ako chronický únavový syndróm, zimné depresie, plesňové
choroby...
Medová masáž telo toxínov zbavuje, pôsobí do hĺbky tkanív, čím oživuje celý organizmus, obnovuje
prirodzenú detoxikačnú schopnosť organizmu a spúšťa ozdravné procesy v tele. Táto masáž je veľmi
účinná, uvoľňujúca a zároveň pôsobí ako peeling - zjemňuje a hydratuje pokožku.

Termín:

05.02. – 07.02. 2019

Odborný garant a lektor:

DiS. Pavla Elisabeta Kleinová, dipl. fyzioterapeut

Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice,
Časový harmonogram seminára:
Utorok 05.02.2019 09.00 – 10.00 prezent ácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Streda 06.02.2019 09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Štvrtok 07.02.2019 09.00 – 12.00 praktické cvičenia
12.00 – 13.00 odovzdanie osvedčení

Cena: kurzovné

100,- €

Pre absolventov základného masérskeho kurzu Klasickej masáže v masérskej škole REMINY je cena

90,- €

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Prezuvky, biele masérske oblečenie (nohavice alebo sukňu, voľné
tričko...), osuška, dva malé uteráky, písacie potreby, domáce oblečenie.
Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej masáže, takže každý masíruje a taktiež každý na sebe pocíti
účinky masáže.
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme súkromné penzióny:
Adriana Petrovičová 0905 780 288
Jarmila Baníková 0915 417 095
Ľubica Harkabusová 0907 313 948
Mgr. M. Zvozilová 0903 120 674,

Kontakt na nás: Masérska škola REMINY s.r.o., Kollárova 715/64, 039 01 Turčianske Teplice
mobil: 0917 128 155, 0904 561 900, telefón: 041 553 2553, fax: 041 552 3282,
Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť
ONLINE objednávací formulár na našej stránke.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

