ÁREA DE FORMAÇÃO: ÁREA DE FORMAÇÃO: 729 - SAÚDE - PROGRAMAS NÃO
CLASSIFICADOS NOUTRA ÁREA DE FORMAÇÃO

CURSO DE INICIAÇÃO À AROMATERAPIA CIENTÍFICA
A Aromaterapia é a prática terapêutica que utiliza óleos essenciais 100% puros, extraídos de
vegetais, para a prevenção e tratamento de problemas físicos, psicológicos e energéticos, com
o intuito de proporcionar bem-estar geral ao paciente.
Os óleos são produzidos por minúsculas glândulas presentes nas folhas, flores, caule, casca,
madeira e frutos de inúmeras plantas e árvores. Os produtores colhem a planta no momento
certo para obter o melhor aroma.
A verdadeira Aromaterapia é a aplicação terapêutica de óleos essenciais através de massagem,
banhos, compressas, difusão no ambiente.

CARGA HORÁRIA
03 horas e 30min de Curso

DESTINATÁRIOS
Público em geral, profissionais de estética, saúde, massagistas, massagistas de estética,
técnicos de termalismo.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Alguns sectores onde se insere esta Profissão:


Centros de medicina física e de reabilitação



Clínicas e centros de medicina natural



Centros de estética e beleza



Consultórios privados



Cruzeiros



Hotéis e resorts



Day spas



Health clubs



Clubes desportivos



Apoio domiciliário



Entre outros

OBJETIVOS:


Definição de aromaterapia



Conhecer diferentes óleos essenciais, vegetais, macerados e águas florais



Conceitos e noções básicas para a sua manipulação

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
Teoria


O que é a aromaterapia



O que são óleos essenciais, vegetais, macerados e águas florais



Abordagem básica sobre a sua manipulação

VALOR
35€ de curso
Isento de Iva ao abrigo da certificação

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO
Os alunos da área de saúde deverão apresentar-se às aulas com Farda de cor azul escuro e
branco. A mesma pode ser substituída por calças azuis escuras e t-shirt branca.

NOTA
A primeira mensalidade deve ser efectuada à altura da inscrição, sendo que as restantes serão
efectuadas directamente no centro de formação ou por transferência bancária através do
IBAN PT50 0007 0000 0040 5635 47423 no início do mês, até dia 08.
Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efectuado pagamento de 20% à data
de inscrição e o restante no início do curso. A ficha de inscrição deverá ser preenchida em
conformidade. Todo o formando só paga uma vez o valor da inscrição.

CERTIFICAÇÃO
O Certificado de Formação Profissional é emitido ao abrigo da Portaria 474/2010 de 8 de julho,
através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).

CONTACTOS
Feel Formação Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres Vedras
261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.facebook.com/feel.formacao/

