
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ALTHEMIS STORE 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΩΝ

Ενότητα Περιεχόμενο Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΩΝ

Παρασκευή σαμπουάν & αφρόλουτρων από την αρχή ή με
χρήση έτοιμης βάσης. 
Πώς να επιλέξουμε τη σωστή βάση για το σαμπουάν ή το 
αφρόλουτρό μας; 
Ποια συστατικά μπορούμε να προσθέσουμε για να 
παρασκευάσουμε: 

1) Αφρόλουτρο για ξηρά δέρματα
2) Αφρόλουτρο για κανονικά-λιπαρά δέρματα
3) Αφρόλουτρο-scrub για βαθιά απολέπιση
4) Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά & πιτυρίδα
5) Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά
6) Σαμπουάν για ξηροδερμία

Εναλλακτικές ημερομηνίες:

Δευτέρα 6/11       16:00-19:00

Σάββατο   11/11       16:00-19:00

Δευτέρα  13/11      16:00-19:00

Σάββατο   18/11      16:00-19:00

Σημειώσεις: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 40ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Υπάρχει έκπτωση για άνεργους και φοιτητές
(15%). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι διαφάνειες που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο, καθώς και τα προϊόντα που θα παρασκευάσουν οι μαθητές. Υπάρχει

δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Ισχύει έκπτωση 15% για φοιτητές και ανέργους.

Althemis Store
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

τηλ. 210 3239971
email: info@althemisstore.com
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ALTHEMIS STORE 

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

Ενότητα Περιεχόμενο Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής

Χρήση βοτάνων για κοινά 
αφεψήματα.

Πώς παρασκευάζεται ένα σωστό αφέψημα. Ποια βότανα 
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις κοινού κρυολογήματος 
και ποιες οι ιδιότητες του καθενός

Εναλλακτικές ημερομηνίες: 

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου   16:00-20:00

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου  16:00-20:00

Συμπληρώματα διατροφής για 
την πρόληψη και τη θεραπεία 
του κοινού κρυολογήματος.

Ποια συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποιούνται στην 
πρόληψη και θεραπεία του κοινού κρυολογήματος, ποιές 
οι δράσεις τους, οι αντενδείξεις και οι αλληλεπιδράσεις 
τους με άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα.

Παρασκευή σιροπιών Θεωρητική & πρακτική προσέγγιση της παρασκευής 
απλού σιροπιού και φαρμακευτικών σιροπιών, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία και οι χρήσεις τους.

Απλές παρασκευές προϊόντων 
για το κοινό κρυολόγημα

Παρασκευάζουμε με φυτικές πρώτες ύλες μια αλοιφή 
τύπου vix και ένα liposan για σκασμένα χείλη

Σημειώσεις: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 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. Το κόστος του

σεμιναρίου ανέρχεται στα 100 ευρώ (+ΦΠΑ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα προϊόντα που θα παρασκευάσουν οι μαθητές. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης
παρακολούθησης.

Ισχύει έκπτωση 15% για φοιτητές και ανέργους.

Althemis Store
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

τηλ. 210 3239971
email: info@althemisstore.com

www.althemisstore.com
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