
 

 Nabídka odborných kurzů na 1. pololetí roku 2022 v ERA vzdělávání Řepov 
Podrobné informace naleznete u každého kurzu na: www.erakurzy.cz 

 

Reflexní terapie …………………………………………………neděle  13.2. od 10h       ………………………..………  1.800,-Kč 
Celodenní intenzívní kurz, který Vám ukáže možnosti reflexologie v praxi.  Podle reflexních zón určíte stav organismu a jeho 
imunitního systému. Kurz se zabývá diagnostikou chorob a léčebnými postupy. Metoda je velice vhodná pro odborníky v péči o 
tělo a všechny, kteří mají o tuto metodu zájem. 
 
Parafínové zábaly těla v praxi………………………………... pátek 11.3. od 14h        ……..…….……...…...............  1.500,- Kč 
Parafín je účinná látka na prohřátí kůže a svalů, slouží k regeneraci v masérské praxi a rehabilitaci, nebo v manikúře, pedikúře. 
Naučíte se aplikovat parafín na různé části těla- trapézový sval, záda a končetiny. 
 
Masáž lávovými kameny- termoterapie…………………….  neděle  24.4. od 10h   …….………..………………….   1.700,- Kč 
Oblíbená metoda masáže s přikládáním lávových kamenů na celé tělo; dokonalá relaxace, která spojuje působení tepla a 
vonné oleje v celkové péči.  
 
Manuální lymfodrenáž dolních končetin……………………..  neděle  30.1. od 10h  …..……………….….………   1.500,- Kč 
Velmi účinná metoda odblokování lymfatického systému, naučíte se odborné hmaty pro podporu cirkulace lymfy, nejen 
v oblasti dolních končetin. Celková procedura, zakončená anticelulitním zábalem, výsledek je velice efektivní. 
  
Manuální lymfodrenážhlavy a obličeje …………………… neděle 27.3. od 10h ……………………………………… 1.500,-Kč 
Jemné masážní tahy v oblasti hlavy, krku a dekoltu aktivuje lymfatický systém a dokonale odstraní migrénu, únavu očí, otoky; 
také velmi vhodné pro eliminaci drobných vrásek. 
 
Přírodní úprava nehtů metodou P-shine……………………………. pátek 27.5. od  14h     ……………………….    1.200,- Kč 
Kvalitní a profesionální péče o přírodní nehty. Vhodná metoda pro lámavé a třepivé nehty, kdy se zalešťováním speciálních 
látek dosáhne pevných, lesklých nehtů. 
 
Mikromasáž očního okolí…………………………………………neděle 1.5. od 10h …..………….………….....……..  1.700,- Kč 
Účinná úleva pro unavené oči, speciální tahy masáže v oblasti očí vyhlazují pokožku a zároveň působí jako uvolnění a  
relaxace, odstraňují stres a bolesti hlavy. 
 
Terapie akné a kožní souvislosti …………………………… neděle 6.3. od 10h ……………………………………… 1.500,-Kč 
Intenzívní péče o mladistvou a problematickou pleť, tipy a možnosti v péči o aktivní akné. V kurzu získáte vědomosti o 
fungování kůže, dělení akné, příčinách jeho vzniku a následné kroky profesionálního ošetření. 
 
Parafínová terapie v kosmetice……………………………………   neděle 22.5. od 10h        ………..…………..…….1.200,- Kč 
Přikládání teplé parafínové masky na obličej jako součást profesionální kosmetické péče. Parafínová maska funguje jako 
napářka kůže a zároveň má léčebné a omlazující účinky. 
  
Barevná typologie v praxi………………………………          pátek 8.4. od 15h      ……..……..…………………….....1.500,- Kč 
Jaké barvy jsou ty pravé? A jaké barvy Vám sluší? Vše o barevných kombinacích se dozvíte na tomto kurzu, včetně vhodných 
barev a doplňků v šatníku. 
 
Aromaterapeut ………………………………….. první den: neděle 27.2.od 10h …………………cena za oba dny- 2.500,-Kč 

Dvoudenní intenzívní kurz pro všechny, kteří chtějí ovládat tajemství používání éterických olejů. První den se dozvíte vše o 
genezi silic, poznáte druhy éterických olejů, jejich účinky a míchání směsí. 
Druhý den kurzu: neděle 13.3. od 10h zahrnuje míchání směsí podle specifických účinků, terapeutické možnosti v praxi a 
také masážní techniky s použitím éterických olejů (směsí). 
 
Řasový styling –prodlužování řas ……………….. sobotu 7.5. od 10h ……………………………………………….. 6.700,-Kč 
Kurz řasového stylingu, kde se naučíte základy této metody prodlužování řas, postupem řasa na řasu, dále volume styling a 
další techniky. Veškeré pomůcky jsou zahrnuty v ceně. 
 
Teorie pěti elementů…………………………  neděle 3.4. od 10h  ……………………………………………………..  1.800,-Kč 
Zájmový kurz teorie pěti elementů se zaměřuje na možnosti harmonizace celého organismu působením techniky jemných 
energií. Teorie pěti elementů prohlubuje znalosti získané v kurzu reflexní terapie, můžete propojit všechny znalosti pro zlepšení 
zdravotního stavu svého i svých klientů. 
 
Podologie v praxi- techniky ošetření zarůstajících nehtů…………………….. sobota 26.2. od 10   ………………  2.500,-Kč 
Se zarůstajícími nehty se v pedikérské praxi setkáte velmi často. V kurzu se naučíte používat různé možnosti nápravy a 
uvolnění zarůstajících nehtů, celodenní intenzívní kurz zahrnuje v první části teorii, dále nácvik uvolnění nehtů a metody 
rovnání, doplněné prací s profesionální bruskou. 
 
Přihlásit na kurz se můžete mailem: info@erakurzy.cz, stačí dopsat vybraný kurz. Pro rezervaci je potřeba uhradit 
zálohu 500,-Kč na účet: 1407174031/3030 (bude odečtena z celkové ceny kurzu). Po přihlášení a zaplacení obdržíte 
podrobnosti k průběhu kurzu. Kurzy jsou zakončené certifikátem. 
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