Vás srdečne pozýva na odborný seminár

Reflexológia ucha
nazývaná aj AURIKULOTERAPIA. Spočíva v liečení nemocí fyzikálnym pôsobením – vpichom, tlakom, elektrostimuláciou,
magnetickým poľom, svetelným žiarením – na určité body na ušnom boltci. Táto terapia vychádza z toho, že ľudské telo sa
symetricky premieta na povrch ušného boltca a že každý orgán alebo tkanivo v tele odpovedá niektorému z viac ako 200
bodom na ušnom boltci. Pôsobením na tieto body možno podľa tejto metódy pôsobiť na tú časť tela, ktorá im odpovedá.
Prednosťou tejto metódy je jej ľahké prevedenie, bezprostredne rýchly účinok, praktickosť, zrozumiteľnosť, široký rozsah
pôsobnosti a nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky.
Aurikulárna terapia pomáha napr. reumatizme, ischiasu, bolestiach chrbta, migrénach, neuralgii, bolestivej menštruácii,
astme, chronickom kašli, sexuálnych problémoch, exémoch, strese, nespavosti, ale tiež pri odvykaní fajčenia, stabilizácii
nadváhy, alebo ako podporná liečba pri ďalších typoch ochorení.

Tento seminár je vhodný pre laikov, masérov a fyzioterapeutov ako nadstavba a rozšírenie možností
terapeutického pôsobenia
Termín: 09.02. – 11.02. 2019
Odborný garant a lektor:
DiS. Pavla Elisabeta Kleinová, diplomovaný fyzioterapeut.
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Sobota 09.02.2019

Nedeľa 10.02.2019
Pondelok 11.02.2019

Cena: kurzovné

09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
12.00 – 13.00 odovzdanie osvedčení

120,- €

Pre absolventov kurzu Klasickej masáže v masérskej škole REMINY je cena

100,- €

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
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

Kontakt na nás: Masérska škola REMINY s.r.o., Kollárova 715/64, 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

