
13.1.	  2019	   AromaTouch	  (Seminář)	  
CERTIFIKOVANÝ	  SEMINÁŘ	  AROMA-‐TOUCH	  	  	  

s	  Lenkou	  Markovou	  
 

Místo konání: ZNOJMO,	  Jezuitské	  náměstí	  1	  (tělocvična)	  	  
10-‐17hod	  	  

	  
	  
Esenciální	  oleje	  mají	  hluboký	  vliv	  na	  naše	  tělo	  i	  ducha	  a	  technika	  AromaTouch	  je	  velmi	  
účinným	  nástrojem	  pro	  obnovení	  jejich	  rovnováhy.	  	  
Na	  tomto	  semináři	  se	  seznámíme	  s	  8	  čistými	  esenciálními	  oleji,	  které	  se	  používají	  při	  
AromaTouch,	  vyvinuté	  Dr.Hillem,	  uznávaným	  odborníkem	  z	  oboru	  aromaterapie.	  
Vyzkoušíme	  si	  její	  aplikaci	  a	  zažijeme	  na	  vlastní	  kůži	  působení	  esenciálních	  olejů.	  
Praktický,	  výukový	  seminář.	  
Odnesete	  si:	  vlastní	  zkušenost,	  pár	  znalostí	  o	  esenciálních	  olejích	  a	  jejich	  aplikaci,	  skripta	  
a	  8	  čistých	  esenciálních	  olejů	  terapeutické	  kvality.	  A	  také	  příjemný	  zážitek	  a	  dobrou	  
náladu.	  
	  
Hlavní	  oblasti	  působení	  techniky	  AromaTouch:	  
	  	  -‐	  	  Uvolnění	  stresu	  
	  	  -‐	  	  Posílení	  imunity	  -‐	  snížení	  toxické	  zátěže	  organismu	  (viry,	  bakterie)	  
	  	  -‐	  	  Redukce	  zánětlivých	  procesů	  v	  těle	  
	  	  -‐	  	  Obnovení	  rovnováhy	  autonomního	  nervového	  systému	  
	  
V	  ceně	  kurzu	  jsou	  skripta	  v	  čj	  a	  angličtině	  a	  sada	  8	  esenciálních	  olejů	  s	  obsahem	  5ml,	  
které	  se	  používají	  při	  AromaTouch.	  	  
Vezměte	  si	  s	  sebou	  dva	  větší	  ručníky	  a	  jedno	  prostěradlo.	  	  
	  
Cena:	  3900Kč.	  Omezený	  počet	  míst.	  Je	  nutné	  přihlásit	  se	  předem	  	  
Přihlášky	  a	  bližší	  informace:	  www.esencezdravi.eu	  a	  www.esencezivota.eu	  
	  Kontakt:	  Lenka	  Marková,	  777763399,	  doterra.cz@gmail.com	  
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