Massage Zaken

Chicamica Spa Academie
Chicamica biedt diverse Massage workshops en opleidingen aan voor masseurs en schoonheidsspecialistes die
graag hun klanten iets nieuws willen bieden: Hammam, Honingmassage, Jademassage, Massage met glazen en
vuur Zoutstempelmassage, Amethyst ritueel, Detox, Abhyanga, Aromamassage

Orientaalse massagetechnieken

Overige cursussen
Detox
Abhyangha
Amethyst ritueel
Aromamassage

Indien je alle 5 de trainingen hebt gevolgd ontvang je het certificaat Orientaals
Massagespecialist. Je kunt ook een enkele training volgen. Voor deze trainingen
is een basiskennis van massage gewenst
Hammam
Je leert een full body peeling met een speciale scrubhandschoen en een zeep
massage te geven volgens traditionele Turkse, Marokkaanse en Arabische Rituelen. Veel achtergrondinformatie over gebruiken, geschiedenis en natuurlijk
oefenen we. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid de behandeling te geven
en te ervaren.
Honing massage
Een krachtige bindweefselmassage die de huid voedt en regenereert. De huid
voelt na de behandeling stevig en zijdezacht aan. Dit is ook een geweldige techniek in een anti cellulite, detox of bodyshape programma.
Kasaath Hawa
Massage met vuur en glazen, die een vacuüm op de huid creeren, de massage
stimuleert de bloedcirculatie, ontspant, ontgift, en geeft nieuwe energie.
Khiaahh Milhh
Een massage met zout packs die worden geplaatst op de acupressuur punten
van de meridianen. Het lost blokkades op en laat energie weer vrij stromen door
het hele lichaam.
Jade Stone Massage
Een nieuwe dimensie in massage. Jade oefent op het lichaam een fenomenale
kracht uit. Deze massage harmoniseert en herstelt het lichaam. Een massage
met effect op de fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveaus. Jade steen,
hard als een rots, zacht als het zand en snel als de wind, forever free.

Cursuslocatie

De trainingen zijn vanaf 1 deelnemer te reserveren. Je
dient zelf voor een model te zorgen. In principe wordt de
workshop gegeven op locatie, d.w.z. in jouw praktijk/salon. De data hiervoor zijn in overleg met jou, trainingen
zijn het hele jaar mogelijk.
Duur: 1 dag
Prijs: € 149,- per training excl. 21% Btw, incl. handboek
en certificaat.

Meer informatie:
www.chicamica.com
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