Програма курсу

«Застосування кінезіологічного тейпування в естетичній
медицині»
Тривалість:
Інструктор:

2 дні (15 годин)
Кіфа Андрій Миколайович

День перший
10:00 Історія створення методу. Вплив кінезіотейпа на організм людини.
Основні властивості кінезіотейпа. Показання і протипоказання
використання методики. Основні принципи і методики нанесення
аплікацій.
Практична частина.
11:00 Огляд механізмів утворення основних проблем і дисфункцій обличчя та
шиї. Методики впливу на розглянуті проблеми при допомозі
кінезіологічного тейпу.
12:00 Основна концепція м'язевого кінезіотейпування. Відпрацювання
практичних навичок м'язевого кінезіотейпування. М'язи обличчя та шиї.

14:00
15:00

17:30

Самостійна робота учасників курсу в парах.
13:00 Перерва на обід
Застосування лімфодренажної корекції обличчя та шиі.
Техніки естетичного моделювання для обличчя та шиї:
- Маска з кінезіотейпу для догляду за обличчям
- Аплікація для корекції зморшок міжбрівної та лобної зони –
корекція гравітаційного птозу
- Корекція зморшок навколо очей
- Корекція носослізної борозни
- Асиметрія губ
- Корекція глибоких складок в області кутів роту
- Аплікація при дефіциті м’яких тканин обличчя(середня та
нижня третина обличчя)
- Корекція другого підборіддя
Відповіді на запитання.

День другий
9.00 Повторення теоретичних основ для учасників тільки другого дня.
Історія створення методу. Вплив кінезіотейпа на організм людини.
Основні властивості кінезіотейпу. Показання і протипоказання
використання методики. Основні принципи і методики нанесення
аплікацій.
10:00 Основні методики корекції в естетичній медицині тіла(м’язові,
лімфодринажні, фасціальні, зв’язкові та інші)
Практична частина
11:00 Техніки корекції шийно-комірцевої зони
11:30 Корекція черевної стінки і живота
12:30 Техніки корекції молочної залози та рук
13:30 Перерва на обід
14:30 Техніки корекції сідниць та стегон
15:30 Техніки кінезіотейпування при целлюліті
16:00 Техніки кінезіотейпування рубців
16:30 Техніки корекції гомілки та стоп
17:00 Відповіді на питання.
18:00 Видача дипломів.

____________________________________________________________________
У вартість курсів включено:
Основне:
 Кінезіологічний тейп 5см*5м: 2 шт. ;
 Ножиці для розрізання тейпу;
 Роздатковий матеріал для нотаток під час навчання;
 Сертифікат (із рамкою) про підтвердження проходження курсу;
 Презентація зі слайдами навчального матеріалу;
 Акційна ціна на купівлю кінезіологічного тейпу на курсах;
 Кава-брейк.



Додатково після проходження курсів:
Інформаційна підтримка і консультації інструктора на постійній основі;
Закріплення за Вами персонального менеджера на постійній основі;
Надаються постійні знижки на всю продукцію з кінезіологічного тейпування;
При повторній участі у курсах – надається знижка 65%. (Знижка розраховується від актуальної
ціни курсів на момент їх повторного проходження);
Відправка продукції у день замовлення/Пріоритетність відправки.




У подарунок:
Фото-звіт з курсів на пам’ять;
Персональне фото з інструктором та його підписом.






