Skippa kniven!
Kurs i ansiktslyftning för terapeuter
Kursen riktar sig till färdiga terapeuter som vill hålla kurser i
ansiktslyftning enligt Gyllanos egenvårdsmetod. På fredagen
den 12 oktober klockan 16–20 lär vi oss kursadministration,
grundläggande pedagogik samt följande dags schema för ansiktslyftningskursen. Eleverna får uppgifter att stödja kursen.
På lördagen 13 oktober klockan 9–15 har vi ansiktslyftningskursen för allmänheten och terapeuterna följer kursen.
Innehållet av ansiktslyftningskursen kan du läsa nedan. Efter
ansiktslyftningskursen klockan 16–20 lär vi akupunkternas
teoretiska bakgrund samt aromaterapigrunder för tillredning
av ansiktsolja. Efter dessa kurser har terapeuterna grundkunskaperna för att hålla kurser i ansiktslyftning.
För att kunna få ett diplom behöver terapeuterna hålla en
egen kurs under handledning vid ett senare tillfälle.
Fredag 12/10 kl 16–20 och
Lördag 13/10 kl 8.30–20.00
Lärare: Yaquta Morton, Ingrid Kutschbach och Sirkka Sirén
Nyman
Pris: 3 200 kronor exkl. moms 650 kronor.
Totalt 3 850 kronor

Lördag 13/10 kl 9–15
Lärare: Yaquta Morton och Ingrid Kutschbach
Pris: 1 000 kronor exkl moms 250 kronor.
Totalt 1 250 kronor.
Kurserna hålls i Stockholm.
För information och anmälan kontakta Ingrid Frideborgsdotter
tel. 073-508 60 70,
frideborgsdotter@telia.com eller se info på
www.frideborgsdotter.se
Du kan även kontakta Sirkka Sirén Nyman,
tel. 070-447 86 22 eller akupressuri@hotmail.com

Öronakupressur med öronfrön

Ansiktslyftningskurs för alla intresserade

Vi lär oss öronakupressur enligt NADA och Serenity modellen. NADA är en internationellt känd modell för avvänjning,
smärtlindring och avslappning. Yaquta Morton har utvecklat
NADA med Serenity modellen, vilket erbjuder djupare avslappning under NADA behandling.
Söndag 14/10 heldag			
Pris: 960 kr exkl moms 240 kr.
Totalt 1 200 kr

Vi lär oss en enkel metod att behandla ansiktet med akupunkter inklusive avslappningsövningar. Vi lär oss göra vår
egen ansiktsolja. Kursmaterial i form av behändig broschyr
ingår.

Kursen hålls i Stockholm. För anmälan och information
kontakta Sirkka Sirén Nyman, tel. 070-447 86 22 eller
akupressuri@hotmail.com

