Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Bolestivá noha,
Bolestivá plochá noha
a vbočený palec (hallux valgus)
Kurz sa zaoberá teoretickou časťou funkčnej anatómie, fyziológie a neurofyziológie pohybového aparátu dolnej končatiny
a chodidla s priamou nadväznosťou na praktické ukážky manipulačnej liečby drobných kĺbov nohy. Nácvik a výuka
manipulačných hmatov a kontaktov na chodidle a predkolení. Obnovovanie zanikajúcich svalových aktivít masážnymi
technikami a základná pohybová liečba na udržanie získaných pohybových schopností liečbou v domácom prostredí.

Tento seminár je vhodný pre masérov a fyzioterapeutov ako nadstavba a rozšírenie možností
terapeutického pôsobenia
Termín: 22.3. – 24.3. 2019
Odborný garant a lektor:
Em.prim. MUDr. Alexej PEDAN, športový lekár, odborný lekár pre choroby
chrbtice a pohybového aparátu , internista, chiroterapeut.
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Piatok 22.3.2019

Sobota 23.3.2019
Nedeľa 24.3.2019

Cena: kurzovné

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

170,- €

Pre absolventov kurzu Klasickej a športovej 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, dva uteráky, písacie potreby.
Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej terapie, takže každý masíruje a taktiež je každý masírovaný.

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, 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

