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קורסים ברפואה  > רפואה משלימה>  Mediwin רפואה משלימה > מסלולי לימוד > דף הבית

 < לימודי ארומתרפיה < לימודי נטורופתיה   > משלימה

תיירות ופנאי  הסמכה בספורט רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני ראשון תואר

 והשתלמויות תעודה אתגרי

 לימודי ארומתרפיה

 הכשרת מטפלים בארומתרפיה

מטרת הקורס היא הבנה מקיפה של תכונות השמנים האתריים, של המשפחות הבוטניות,  -רקע

ושל חומרים פעילים עיקריים, סינרגטיקה עם שמנים אתריים, הכרה של חומרי גלם. התלמיד יכין 

הכנת  -פורמולות על פי תיאורי מקרה לפתולוגיות שונות. הקורס מתמקד גם בקוסמטיקה טבעית 

 .מנים אתריים על פי סוגי עור ועל פי פתולוגיות של העורמשחות, קרמים מש

. מטפלת בצוות "כללית 1998מורה לארומתרפיה משנת  נטורופתית,  רחל ברודי  -מנחת הקורס

  .משלימה" ובעלת קליניקה פרטית

מיועדים לאנשים הרוצים ללמוד את נפלאות השמנים  הלימודי ארומתרפי -הקורס מיועד

הארומתיים, ללמוד כיצד ניתן לטפל בעזרת השמנים האתריים בפתולוגיות שונות , וכמו כן, 

 .לדעת כיצד להכין מוצרי קוסמטיקה טבעית

שמנים נשאים  40שמנים אתריים,  80שעות הכוללות: לימוד תכונות של   90 -תכנית הלימודים
  .שונים, רוקחות טבעית, פתולוגיות, תיאורי מקרה וקליניקה וחומרי גלם

פתיחת קליניקה וטיפול באנשים בעזרת השמנים האתריים. הכנת קו  -אפשרויות התעסוקה
 .מוצרי קוסמטיקה טבעית ושיווקו

 - Medi Win מטעם " המטפל בארומתרפי" לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת -תעודות
 .טוינגייבבמכללה  לימודי רפואה משלימהלבית הספר 

שמנים  40 –שמנים אתריים ו  80לימודי ארומתרפיה ניתנים בהיקף רחב במיוחד ) -למה אצלנו

ידי רחל ברודי מהמרצות המובילות בתחום זה בארץ. הלימודים נערכים תחת -נשאים( ומועבר על

 .1944קורת גג אקדמית, במכללה האקדמית בוינגייט הקיימת משנת 
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