
MEZINÁRODNÍ AKREDITACE IFPA

Vážené kolegyně a kolegové,

oslovujeme Vás jako Odborné či Profesionální aromaterapeuty, kteří ukončili studium na Institutu aromaterapie, 
nebo jako studenty, kteří studium aktuálně dokončují.

Jak jste si jistě povšimli, od jara 2018 probíhá studium na Institutu aromaterapie podle stanov IFPA, což absolventy 
opravňuje k členství v mezinárodní organizaci IFPA.

IFPA (https://ifparoma.org/) je největší organizace sdružující odborníky z oblasti aromaterapie ve Velké Británii, která 
se zabývá podporou aromaterapeutů a zlepšováním standardů ve vzdělávání i praxi. Tato činnost má mezinárodní 
přesah díky řadě akreditovaných vzdělávacích středisek po celém světě.

Institut aromaterapie náročné akreditační podmínky splňuje a řadí se tak mezi prestižní světová 
vzdělávací střediska v aromaterapii. Institut Aromaterapie (Prague, CZ).

Odborní, profesionální a diplomovaní aromaterapeuté, kteří jsou členy IFPA, mohou používat písmena MIFPA 
(profesionální člen IFPA). Členství dává okamžitou důvěryhodnost ve světě zdravotní péče. IFPA poskytuje 
celosvětovou příležitost najít uplatnění jako aromaterapeut tam, kde jste se rozhodli žít a pracovat.

Další výhody mezinárodního členství jsou uvedeny na www.aromaterapie.cz.

Vzhledem k tomu, že jste na Institutu aromaterapie studovali v době, kdy nebyly osnovy postaveny podle požadavků 
IFPA, je našim cílem vám umožnit získat osvědčení IFPA. Zároveň musím upozornit na to, že vzhledem 
k organizační náročnosti bude otevře pro všechny absolventy pouze tento jeden běh doplňujícího 
vzdělávání.

Cena doplňkového studia je 6 500 Kč splatná předem při podpisu smlouvy.

Kurz se otevírá při minimálním počtu studentů 12.

V případě zájmu o studium kontaktujte Barboru Krejčí  |  e-mail: barbora@aromaterapie.cz

S pozdravem

Barbora Krejčí



www.aromaterapie.cz

K získání osvědčení je třeba doplnění výuky v tomto rozsahu:

1.  PROFESIONÁLNÍ ROZVOJ AROMATERAPEUTA

Lektorka: Ing. Gabriela Olšanská, PhD.
Termín: 24. 5. 2019   |   Čas: 12:00–16:00   |   Místo: AČA, Jagellonská 1, Praha 3 

Náplň výuky
1) Orientace ve výzkumu a profesionální rozvoj.

•  Výzkumné metody: kvantitativní a kvalitativní výzkum, vědecké práce, etika, 
hodnocení a interpretace výsledků. 

•  Orientace ve výzkumu: rozdělení zdrojů odborných a vědeckých informací. 
Kritické hodnocení informací (knihy, časopisy, on-line časopisy, webové portály).

•  Profesionální rozvoj: odborný audit v aromaterapeutické praxi.

2) Složení nosných olejů a jejich vlastnosti. Hydroláty.

Zkouška:  Testem po e-mailu: g.olsanska@gmail.com

2. AROMATERAPIE PRO TĚHOTENSTVÍ, POROD A PÉČI O DĚTI

Lektorka: Bc. Broňa Hradecká
Termín: 19. 9. 2019   |   Čas: 9:00–19:00   |   
 20. 9. 2019   |   Čas: 9:00–15:00   |   Místo: AČA, Jagellonská 1, Praha 3 

Náplň výuky:
Seznámíte se se změnami ve fyziologii i psychice žen v těchto obdobích a možnými potížemi, 
které mohou ženy potkat. Naučíte se specifi ka masáže a relaxačních technik pro těhotné a kojence.
Prosím, vezměte si 2 prostěradla a ručník.

Zkouška: Písemná kazuistika těhotné klientky – péče o ženu v těhotenství  
  zaslaná na e-mail: hradecka.brona@iol.cz

3. FYTOTERAPIE A BOTANIKA LÉČIVÝCH ROSTLIN – 
VÝROBA A POUŽITÍ AROMATERAPEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 

Lektorka: Mgr. Veronika Němcová
Termín: 21. 10. 2019   |   Čas: 9:00–16:00   |   Místo: AČA, Jagellonská 1, Praha 3 

Náplň výuky
• Základní přehled surovin pro výrobu aromaterapeutických přípravků, jejich charakteristika a využití
• Seznámení s technologickými postupy zásadních fytoterapeutických produktů a jejich využitím pro 

přípravky v aromaterapii, recepty
• Tematické okruhy rozdělení bylin dle jejich hlavních účinků na lidské zdraví podle pěti elementů TČM  

 Zkouška:  Písemná esej na vybrané téma (max. 3 str.) 
  zaslaná na e-mail: vondrus@gmail.com


