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Εισαγωγή στη Φυτοθεραπεία & 
την Αρωματοθεραπεία

Εισαγωγή στα ευρέως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά & 
αρωματικά φυτά. 
Ιδιότητες, χρήσεις, κοινές χρησιμοποιούμενες μορφές. 
Φτιάξτε τους δικούς σας συνδυασμούς βοτάνων, για ένα 
πετυχημένο αφέψημα. 

24/04/17 

17:00-20:00

Δωρεάν

Το δέρμα μας & πώς λειτουργεί. 
Έλαια, Βούτυρα, Κεριά

Μαθαίνουμε πώς είναι φτιαγμένο και πώς λειτουργεί το 
μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος, το δέρμα. 
Εισαγωγή στις βασικές ιδιότητες ελαίων, βούτυρων και 
κεριών στην παρασκευή καλλυντικών. 
Συνδυασμός ελαίων και αιθ. Ελαίων, συνταγές για λάδι 
ντεμακιγιάζ, λάδι για πανάδες, λάδι μασάζ

08/05/17

17:00-20:00

30€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
τρία (3) προϊόντα που θα 
παρασκευάσει ο μαθητής. 

Καθαρισμός & ενυδάτωση 
προσώπου-σώματος. 
Βασικές χρησιμοποιούμενες 
ουσίες και παρασκευή: 
- γαλάκτωμα καθαρισμού
- scrub προσώπου-σώματος
- μάσκα ματιών

Μαθαίνουμε τα μυστικά για φυσικό και αποτελεσματικό 
καθαρισμό του δέρματος. Παρασκευάζουμε ένα γαλάκτωμα 
καθαρισμού προσώπου, ένα scrub προσώπου ή σώματος & 
μία μάσκα ματιών

15/05/17

17:00-20:00

30€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
τρία (3) προϊόντα που θα 
παρασκευάσει ο μαθητής. 

Παρασκευή κεραλοιφών & 
κρεμών. 

Μαθαίνουμε τον τρόπο παρασκευής κεραλοιφής βάσης, 
καθώς και κρέμας βάσης. 
Φτιάχνουμε τη δική μας κεραλοιφή ή body butter & τη δική 
μας κρέμα προσώπου

22/05/17

17:00-20:00

30€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
δύο (2) προϊόντα που θα 
παρασκευάσει ο μαθητής. 

Σημειώσεις: Οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια παραδίδονται στους μαθητές στο τέλος του μαθήματος, εφόσον ζητηθούν, καθώς επίσης και ένας μεγάλος όγκος
συνταγών, ηλεκτρονικών βιβλίων και ενημερωτικού υλικού είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων. Με την προπληρωμή όλου του σεμιναριακού κύκλου γίνεται μια έκπτωση 10%. 

Η έκπτωση ισχύει και για φοιτητές και ανέργους. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

τηλ. 210 3239971
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Παρασκευή Ελαίων Πώς παρασκευάζουμε εκχυλίσματα βοτάνων σε έλαια. 
Από την θεωρία στην πράξη 

22/04/17 

16:00-19:00

40€
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
σκευάσματα που θα παρασκευάσει ο
μαθητής.

Παρασκευή βαμμάτων & 
μητρικών βαμμάτων

Πώς παρασκευάζουμε βάμματα και μητρικά βάμματα και 
ποιες είναι οι χρήσεις τους. 

29/04/17

16:00-19:00

40€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
προϊόντα που θα παρασκευάσει ο 
μαθητής. 

Παρασκευή Γεμμοθεραπευτικών Τι είναι και πώς παρασκευάζουμε τα γεμμοθεραπευτικά 
σκευάσματα. Χρήσεις, παρασκευές. 

13/05/17

16:00-19:00

40€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
προϊόντα που θα παρασκευάσει ο 
μαθητής. 

Αλληλεπιδράσεις των πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενων 
φυτοθεραπευτικών με φάρμακα

Μαθαίνουμε τις ιδιότητες των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων
βοτάνων, ενδείξεις, αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις.

20/05/17

16:00-19:00

30€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
βιβλιογραφία που θα χορηγηθεί 
στους μαθητές.

Σημειώσεις: Οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια παραδίδονται στους μαθητές στο τέλος του μαθήματος, εφόσον ζητηθούν, καθώς επίσης και ένας μεγάλος όγκος
συνταγών, ηλεκτρονικών βιβλίων και ενημερωτικού υλικού είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων. Με την προπληρωμή όλου του σεμιναριακού κύκλου γίνεται μια έκπτωση 10%. 

Η έκπτωση ισχύει και για φοιτητές και ανέργους. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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