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Anotace:
Praktický kurz, který vede k pochopení a užívání aromaterapie v praxi porodní asistentky, duly, 
zdravotní sestry a dalších povolání, které pečují o ženu v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Kurz obsahuje široké a moderní informace o aromaterapii s důrazem na bezpečné používání 
éterických olejů. Zahrnuje poslední vědecké výzkumy a věnuje se pochopení vlivu účinků 
éterických olejů na psychiku i fyzické tělo. Zároveň je koncipován i prakticky, aby teoretické 
znalosti mohly být ihned aplikovány bezpečně do praxe. 

Datum: 21. - 22. listopadu 2019
Centrum zdraví Natura, Italská 2, Praha 2, časová dotace 2x 8 hodin

Obsah: 

• Éterické oleje, jejich získávání, složení, kvalita a bezpečnost. 
• Farmakologie éterických olejů. 
• Způsoby aplikace. 
• Vědecké výzkumy. 
• Holistický pohled na těhotnou ženu a možnosti využití aromaterapeutické péče. 
• Hydroláty. 
• Terapeutické účinky vybraných éterických olejů. 
• Praktické příklady z praxe a jejich řešení pomocí AT. 
• Jak tvořit směsi a receptury. 
• Komplementární metody (masáže, RT). 
• Péče o sebe sama.

Ke kurzu dostanete podrobná skripta a myšlenkové mapy. 
Vyrobíte si aromaterapeutické směsi – masážní olej, koupelová sůl, inhalační tyčinku. Budete mít 
možnost přičichnout k více než 100 éterickým olejům, vyzkoušíte si techniky masáží. 
Dostanete konkrétní příklady z praxe, budete se učit nahlížet na ženu holisticky, vypozorovat její 
potřeby, připravíte konkrétní směsi, pro konkrétní ženy. 
Součástí výuky bude též prezentace. 


