Tisztelt Érdeklődő!
A népszerű Boiron képzések folytatódnak, megújult tematikával és kreditponttal. Továbbra is sok
beteg szeretne homeopátiás készítményeket, és ezzel együtt tanácsot is kapni az egészségügyi
szakemberektől. Éppen ezért egyre több kolléga fejezi ki igényét a homeopátiás szaktudás
elsajátítására,
felfrissítésére.
Ezen állapoton kíván segíteni a Boiron Hungária Kft. egy 4 órás, ingyenes, 18 kreditpontot érő,
gyakorlatorientált oktatással „Jól bevált homeopátiás protokollok” címmel” !
IDŐPONT:

2015. november 18 (szerda) 10-14 óráig
Érkezés (regisztráció): 2015. november 18.-án 09:30-tól

HELYSZÍN:

Vaszary Kolos Kórház Esztergom (2500, Esztergom Petőfi Sándor u. 26-28.szám alatti
Kápolna épület Gönczy terme)

A tanfolyamra való jelentkezéshez, kérjük töltse ki és küldje vissza elektronikus jelentkezési
lapunkat, amely a www.boiron.hu weboldalról a "Szakemberek" menüre klikkelve a "Képzések"
pont alatt érhető el!
Jelentkezési határidő: 2015 november 16. (hétfő) 12 óráig tart, illetve a maximált létszám eléréséig.
A program helyszínén már nem lehet jelentkezni, mivel ott már csak a regisztráció történik!
A képzés gyógyszertári asszisztensek (8-as szakmacsoport), védőnők (12), szülésznők (11),
felnőtt és gyermekápolók (1;2) és természetgyógyászati szakmacsoport (17) számára
18 kreditponttal akkreditált.
Természetesen gyógyszerészeket, orvosokat is szeretettel várunk, s bár ők kreditpontot nem
kapnak, viszont a mindennapi ajánláshoz szükséges homeopátiás tudást igen!
Mi mindenről lesz szó a tanfolyamon?
a homeopátia szerválasztás elméletéről és gyakorlatáról
szezonális megbetegedésekről
sérülésekről és homeopátiás elsősegélyről,
csecsemő és kisgyermekkor betegségeiről,
stressz kezelésről,
felső légúti vírusfertőzések, influenza, láz, köhögés, arcüreggyulladás kezeléséről
immunerősítés szereiről
fertőző gyermekbetegségek, herpesz, afta, bárányhimlő kezeléséről
allergia, szénanátha kezeléséről
bőrproblémákról: ekcéma, csípések, akne, szemölcsök
gasztro-enterologiai vírusfertőzésekről, székrekedésről, emésztési zavarokról, epeproblémákról, refluxról
felfázásról, hólyaghurutról
várandósság problémáinak kezeléséről
álmatlanság, stressz, fejfájás, migrén homeopátiás lehetőségeiről
klimax, csontritkulás, menstruációs panaszok, vashiányos vérszegénység kezeléséről
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