#040773

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

JAPANSE GEZICHTSMASSAGE

€ 240,79 incl. BTW

UNIEK IN COMBINATIE MET STIMULATIE VAN DE MERIDIANEN (ENERGIEBANEN) EN DE ACUPUNCTUURPUNTEN
(TSUBO)

OMSCHRIJVING

Introductie
Japanse gezichtsmassage is traditionele kunst zoals de theeceremonie en kalligrafie. Ze hee een lange geschiedenis met ontelbare toevoegingen en verfijningen door
de verschillende generaties van Meesters. Japanse gezichtsmassage is uniek in combinatie met stimulatie van de meridianen (energiebanen) en de
acupunctuurpunten (tsubo). Het hee niet alleen een natuurlijk faceli eﬀect, maar harmoniseert lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Het Oosters
concept over gezondheid en schoonheid vindt zijn oorsprong in het Oude China en werd doorheen de eeuwen voortdurend verfijnd. Gezondheid en lang leven werd
in het Oosten het meest gekoesterd, schoonheid werd altijd geassocieerd met gezondheid. Schoonheid werd beschouwd als de ultieme weerspiegeling van een
perfect evenwicht tussen fysische, psychologische en geestelijke gezondheid . Volgens de Japanse traditie ontwikkelt schoonheid zich indien een persoon deze
drie factoren in zich kan harmoniseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Masseurs, gezondheidstherapeuten, kinesisten, osteopaten, schoonheidsspecialisten die een ontspannende en authentieke massage willen leren kennen.

Voorkennis
Er is geen voorkennis massage vereist.

Bijkomende info
Het is aangeraden om alle lessen aanwezig te zijn, gezien de korte duur van de opleiding.
Er is geen model nodig, je oefent op je medecursist.

PROGRAMMA
Oosters concept van schoonheid
Ying Yang
Meridiaanlijnen Qi en Tsubo
Oorzaken van gezichtsproblemen
Natuurlijke facelift stimuleren
Verschil tussen Japanse en westerse gezichtsmassage
Praktijk:
nekmassage
gezichtsmassage
hoofdmassage

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

PAGINA 1 VAN 2

#040773

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 06/02/2020

19:00

22:00

donderdag 13/02/2020

19:00

22:00

donderdag 20/02/2020

19:00

22:00

donderdag 05/03/2020

19:00

22:00

donderdag 12/03/2020

19:00

22:00

donderdag 19/03/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Dora Popinski - gezondheids- en welzijnsspecialiste
www.brahmancenter.be
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