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Zakaj izbrati naše tečaje

www.higeja.si

Na področju izobraževanja iz masaž in terapij smo vodil-
ni ter imamo tradicijo, znanje in izkušnje, saj delujemo 
že od leta 1998, naše programe izobraževanja pa je zak-
ljučilo več kot 5000 udeležencev.
Smo edini zasebni registrirani izvajalec za NPK maser in 
NPK refleksoterapevt z uradnim pooblastilom Ministr-
stva za delo, pri nas pa je uspešno zaključilo izpit pred 
komisijo in pridobilo certifikat že več kot 700 maserjev 
in 400 refleksoterapevtov.

Celotni postopek za pridobitev NPK (nacionalne 
poklicne kvalifikacije), ki zajema usposabljanje, 
preverjanje in potrjevanje pred državno izpitno 
komisijo, lahko opravite na enem mestu.

Državno izpitno komisijo skličemo večkrat na leto.

Ponujamo največji izbor masažnih in terapevtskih tečajev, ki ga ves čas 
izboljšujemo in prilagajamo sodobnim zahtevam ter željam uporabnikov.

Smo izbrana ekipa uveljavljenih strokovnjakov oste-
opatov, fizioterapevtov, manualnih terapevtov, zdrav-
nikov, refleksoterapevtov, zdravnikov tradicionalne 
kitajske medicine in članov izpitnih komisij za NPK. 

Delujemo v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
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V Ljubljani imamo kar 700 m2 izključno za ma-
saže opremljenih učilnic, na vseh lokacijah pa 
uporabljamo sodobne didaktično-izobraževalne 
metode.

Smo več kot šola, saj lahko tudi po koncu tečajev prihajate v naše prosto-
re izmenjavat mnenja, izkušnje in znanje ter ohranjat medsebojne stike z 
drugimi tečajniki.

Ob vpisu v tečaj ponujamo popuste, možnost 
obročnega plačevanja, brezplačno literaturo in 
delovni material.

Med predavanji so vam na voljo sadje in 
prigrizki, ob koncu daljših tečajev priredimo 
zaključno družabno srečanje, udeleženci teča-
jev iz klasične masaže, kitajske masaže tuina in 
refleksoterapije pa prejmete tudi darila.

V naši trgovini Galen nudimo izdelke za masažo (mo-
kse, ventuze, kineziološke trakove, masažni balzam, gua 
sha, masažne kroglice ...), učne pripomočke in izdelke 
za akupunkturo po znižanih cenah!

Za vas skrbimo tudi po koncu tečaja, saj sta vam na voljo pomoč strokov-
njakov in neomejena vadba v naših prostorih ob uporabi naših masažnih 
miz, olj, brisač ipd. – vse brezplačno. 
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Tečaje masaž in terapij izvajamo v Lju-
bljani na Ptujski 19, kjer imamo pisar-
no, učilnice in ordinacijo.

Naši prostori so v 2. nadstropju stav-
be, srednji vhod. Pred stavbo je dovolj 
brezplačnih parkirnih mest. 

Tečaje klasične masaže izvajamo tudi v 
Mariboru (Draš Center, Pohorska ulica 
57) in Kopru (B center, Ulica 15. maja 2b).

Lokacije tečajev

Po opravljenem tečaju prejmete certifikat, ki 
omogoča zaposlitev v kozmetičnih in masažnih 
salonih, zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih, na 
tujih potniških ladjah, v športnih klubih itd.  
Certifikata iz klasične masaže in kitajske masaže 
tuina omogočata tudi pridobitev NPK maser, cer-
tifikat iz refleksoterapije pa NPK refleksoterapevt. 
NPK je javna listina, ki jo podeljuje Državni iz-
pitni center. 
Pogoji za pridobitev kvalifikacije so poleg zna-
nja masaže tudi znanja iz temeljnih medicinskih 
znanj. 
Ves postopek vodimo mi, saj imamo zanj javno 
pooblastilo. 

  Maribor

Certifikat in NPK

VHOD

  Ljubljana

  Koper
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Cene in plačilni pogoji

Cene tečajev in različne ugodnosti so navedeni pri vsakem tečaju posebej! 
V ceno so všteti: 
• prijavnina in 22 % DDV, 
• učbenik, 
• delovni material, 
• certifikat, 
• sveže sadje in prigrizki.

Ob koncu nekaterih tečajev prejmete še 
darilo, priznamo pa tudi popuste!
Ker je število udeležencev omejeno, upoštevamo prijavo na tečaj šele takrat, 
ko vplačate prijavnino. S tem rezervirate svoje mesto na tečaju. Prijavnino je 
treba poravnati do roka prijave oz. do zasedbe mest. 
Prijavnine ne vračamo. Če se izbranega tečaja ne morete udeležiti, lahko vpla-
čani znesek uporabite kadar koli za kateri koli tečaj, če nas o neudeležbi pra-
vočasno pisno obvestite. 
Po vplačilu prijavnine preostali znesek poravnajte do začetka tečaja. Možno je 
tudi gotovinsko plačilo ob prihodu na tečaj. 
Za tečaje, dražje od 320 €, omogočamo tudi obročno plačevanje po individu-
alni pogodbi, ki jo sklenete v pisarni Higeje pred začetkom tečaja.

Tečaj, plačan v celoti ali delno, je lahko tudi lepo da-
rilo. Razveselite svoje bližnje!

Postopek in rok prijave na tečaj

Če se za tečaj odločite, izpolnite prijavnico, nam jo pošljite in vplačajte prija-
vnino. Prijavnico lahko izpolnite tudi na spletni strani www.higeja.si v rubriki 
izbranega tečaja ter nam jo izpolnjeno pošljete na info@higeja.si.
Rok prijave na tečaj je najpozneje 2 dni pred začetkom tečaja!

Kratka predstavitev tečajev v nadaljevanju ...

V nadaljevanju kataloga na kratko predstavljamo tečaje, ki bodo potekali v 
letu 2022/23. 
Podrobne informacije o posameznem tečaju dobite v brošurah na spletni stra-
ni www.higeja.si. 
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Klasična masaža je masaža celotnega telesa. Gre za sistematično obliko doti-
kanja, ki vzbuja ugodje in izboljša zdravje. Učinki masaže so telesne in dušev-
ne narave. 
Tečaj poteka v 2 modulih v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure. Organiziramo 
ga enkrat na mesec.

Vsebina tečaja je določena po katalogu standardov za 
NPK – nacionalno poklicno kvalifikacijo maser/maserka 
in zajema: 1. uvod, 2. zgodovino masaže, 3. izrazoslovje, 4. 
osnove zgradbe telesa, 5. fiziološke učinke masaže, 6. pri-
pravo na masažo, 7. izvajanje higiene, 8. masažne tehnike, 
9. evidentiranje in dokumentiranje, 10. komunikacijo, 11. 
etična načela in 12. praktično izvajanje masaže (80 %).
Predavatelji imajo poleg ustrezne izobrazbe tudi veliko 
praktičnih izkušenj, večina jih je tudi članov državnih iz-
pitnih komisij za NPK maser/maserka. Predavatelji so:

• Dunja Bernot, dipl. fizioterapevtka, maserka, članica komisije za NPK maser.
• Marina Baćić, dipl. fizioterapevtka, maserka, članica komisije za NPK maser. 
• Mitja Surina, mag. športnih in gibalnih znanosti, diplomant Akademije za 

manualno terapijo, tuinolog.
• Matej Štrukelj, diplomant Akademije za manualno terapijo, univ. dipl. pol., 

asistent na Akademiji za manualno terapijo. 
• Andrej Valek, diplomant Akademije za manualno terapijo, univ. dipl. str., asi-

stent na Akademiji za manualno terapijo. 
• Ivan Založnik, dipl. fizioterapevt, maser, refleksoterapevt in tuinolog, član ko-

misij za NPK maser in NPK refleksoterapevt. 

O vsebini in poteku tečaja

KLASIČNA KLASIČNA 
MASAŽAMASAŽA

Ljubljana, Maribor, koper
45-urni tečaj

NPK MASER/-KANPK MASER/-KA
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Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Cena tečaja znaša 390 € (všteti so prijavnina, učbenik, delovni material, certi-
fikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV). Možnost obročnega plačevanja! 

Ob koncu tečaja prejmete darilo (dvd na ključku + začetniški paket za 
masažo)! 

POPUSTI:
• 20 € za brezposelne, študente, invalide, upokojence, družinske člane in 

naše tečajnike.
• 4o € za tiste, ki ste se udeležili dveh in več naših tečajev.
• 5 % na tečajih anticelulitne maderoterapije in vakuumske masaže, športne 

masaže, masaže z vročimi kamni, lomi lomi in refleksoterapije.
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Higeja.

Diploma in NPK

Ob koncu tečaja prejmete diplomo, ki omogo-
ča zaposlitev in pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) maser/maserka. 

Ves postopek pridobitve vodimo mi, saj imamo 
zanj javno pooblastilo. 

Možnost obročnega plačevanja!
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1. Smo vodilni na področju izobraževanja iz masaž in 
terapij ter imamo tradicijo, znanje in izkušnje.

2. Pridobite diplomo, ki omogoča tudi pridobitev cer-
tifikata za NPK maser, za kar smo po odločbi Mini-
strstva pooblaščeni, zato lahko celotni postopek za 
pridobitev NPK opravite pri nas.

3. Gre za kakovosten tečaj po zmerni ceni.
4. Vsi naši predavatelji so diplomirani fizioterapevti 

oz. manualni terapevti, ki so pridobili še NPK maser, 
poleg tega pa imajo tudi veliko praktičnih izkušenj. Večina jih je tudi članov 
državnih izpitnih komisij za NPK maser.

5. Udeleženci dobite odlično delovno gradivo.
6. Ponujamo popuste za brezposelne, študente, invalide, upokojence, družin-

ske člane in naše tečajnike, ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz 
Higeja in možnost obročnega plačevanja po individualni pogodbi!

7. Za vas skrbimo tudi po koncu tečaja, saj sta vam na voljo pomoč strokovnja-
kov in neomejena vadba v naših prostorih ob uporabi naših masažnih miz, olj, 
brisač ipd. – vse brezplačno.

8. Na koncu vas obdarimo z dvd-jem Klasična masaža (na ključku) in začetni-
škim paketom za masažo!

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj klasične masaže

TEČAJ ZA NPK!
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  TuinaTuina
NPK MASER/MASERKA

Ljubljana,
150-urni tečaj

Tuina je starodavna oblika terapije, ki je nastala pred več kot štirimi tisočletji 
na Kitajskem in je še vedno veja tradicionalne kitajske medicine. Preprečuje in 
zdravi bolezni z uporabo ročnih tehnik, z namenom odpraviti zastoje v tokovih 
meridianov. Zaradi svoje učinkovitosti in vsestranskosti je najbolj priljublje-
na vzhodna terapevtska tehnika v Evropi in ZDA. 
Tečaj poteka v 8 modulih v soboto in nedeljo od 9. do 17. ure. Pozor – samo 
spomladanski termin. Jesenskega ne bo!
Vsebina tečaja: uvod in zgodovina, teorija 5 elementov, teorija jin-jang, kon-
cept energije či, meridianski cikel, diagnostične metode, jezik in diagnoza utri-
pa, vzroki za nastanek bolezni, biološka ura, uporaba moksibustije in ventuz, 
indikacije in kontraindikacije, priprava na masažo, higiena, evidentiranje in 
dokumentiranje, komunikacija, etična načela, princip tonifikacije in disperzije, 
tuina tehnike po posameznih delih telesa, tehnike stimuliranja meridianov ter 
pomembnih točk, terapija bolezni s Tuina masažo, refleksoterapija kot sestav-
ni del Tuina masaže, poglavja iz klasične masaže (10 ur za tečajnike, ki znanja s 
tega področja še nimajo pridobljenega – pogoj za pridobitev NPK maser). 
Tečaj vodi ekipa vrhunskih strokovnjakov, kot so MSc Željko Radmanović, 
osteopat in tuinolog, avtor številnih strokovnih publikacij, direktor Akademije 
za manualno terapijo in predsednik Društva maserjev Slovenije, dr. Li Kejun, 
zdravnik in specialist tradicionalne kitajske medicine, ki kot pristni kitajski 
mojster navduši s svojimi tehnikami, Dejan Gjorgjievski, dipl. fizioterapevt in 
tuinolog, soavtor priročnika za tuina terapevte mag. Petar Papuga, dr. medici-
ne in specialist za akupunkturo, vrhunski strokovnjak s področja alternativne 
medicine in Ivan Založnik, dipl. fizioterapevt, refleksoterapevt in tuinolog, 
član državnih izpitnih komisij za NPK maser in refleksoterapevt. 

O vsebini in poteku tečajaO vsebini in poteku tečaja
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Ob koncu tečaja prejmete diplomo, ki omogo-
ča zaposlitev in pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) maser/-ka. 

Ves postopek pridobitve vodimo mi, saj imamo zanj 
javno pooblastilo. 

Diploma in NPK

Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Cena 150-urnega tečaja je 1350 €, 140-urnega pa 1270 € 
(všteti so prijavnina, učbenik, delovni material, certifikat, 
sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV). Možnost obročne-
ga plačevanja! 

Ob koncu tečaja prejmete darilo (začetniški paket 
za masažo)! 

POPUSTI:
• 50 € za brezposelne, študente, invalide, upokojence, 

družinske člane in naše tečajnike. 
• 100 € za tiste, ki ste se udeležili dveh in več naših tečajev.
• 5 % na tečajih anticelulitne maderoterapije in vakuumske masaže, športne 

masaže in refleksoterapije.
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Higeja.

KITAJSKA TERAPIJA

TUINA

Ljubljana, november 2015

Priročnik za udeležence tečaja kitajske masaže tuina

Možnost obročnega plačevanja!
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1. Smo vodilni na področju izobraževanja iz masaž in 
terapij ter imamo tradicijo, znanje in izkušnje.

2. Pridobite diplomo, ki omogoča tudi pridobitev cer-
tifikata za NPK maser, za kar smo po odločbi Mini-
strstva pooblaščeni, zato lahko celotni postopek za 
pridobitev NPK opravite pri nas.

3. Gre za preverljivo zelo kakovosten tečaj, ki ga izva-
jamo že vrsto let, vodi pa ga ekipa vrhunskih stro-
kovnjakov.

4. Dobite odlično delovno gradivo in pridobite bogato praktično znanje iz 
masaže tuina, za nameček pa še iz klasične masaže in refleksoterapije.

5. Ob vpisu vam ponujamo popuste in možnost obročnega plačevanja (tudi 
po individualni pogodbi), po koncu tečaja pa vas še obdarimo z začetniškim 
paketom za masažo.

6. Vam ponujamo možnost pridobivanja praktičnih izkušenj na kliniki pod 
mentorstvom strokovnjakov.

7. Za vas skrbimo tudi po koncu tečaja, saj sta vam na voljo pomoč strokovnja-
kov in neomejena vadba v naših prostorih ob uporabi naših masažnih miz, 
olj, brisač ipd. – vse brezplačno. 

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj tuina masaže

Samo spomladanski termin!
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Ljubljana,
90-urni tečaj

O vsebini in poteku

Refleksoterapija je več tisočletij stara oblika masaže, kjer s pritiskanjem in 
masiranjem refleksnih con na stopalih in dlaneh vplivamo na sproščanje in 
ravnovesje celotnega telesa.

Tečaj poteka v 4 modulih v soboto in nedeljo od 9. do 18. 
ure. Pozor – samo jesenski termin. Spomladanskega ne bo!
Vsebina tečaja je določena po katalogu standardov za 
NPK refleksoterapevt in zajema: uvod, anamneza, etika 
in higiena, terapevtski načrt, anatomija stopala in dlani, 
refleksne cone na stopalih, masažne tehnike stopala in 
palcev nog, tehnike a-testa, pritiska na živčne točke na 
stopalih in refleksnih točk čaker na stopalih, metamorfna 
tehnika z analizo dogodkov, refleksna masaža dlani.
Predavatelj na tečaju je Ivan Založnik, dipl. fizioterapevt, 

refleksoterapevt in tuinolog, član komisij za NPK refleksoterapevt in NPK ma-
ser.

Diploma in NPK

REFLEKSOTERAPIJAREFLEKSOTERAPIJA
NPK NPK 

REFLEKSOTERAPEVT/-KAREFLEKSOTERAPEVT/-KA

Ob koncu tečaja prejmete diplomo, ki omogoča za-
poslitev in pridobitev nacionalne poklicne kvalifi-
kacije (NPK) refleksoterapevt/-ka. 

Ves postopek pridobitve vodimo mi, saj imamo zanj 
javno pooblastilo. 

REFLEKSOTERAPIJA
REFLEKSOLOGIJA

REFLEKSNOCONSKA MASAŽA 

PRIROČNIK ZA UDELEŽENCE TEČAJA

MSc Željko Radmanović, D.O., BSc
Ivan Založnik, dipl. fizioterapevt, refleksoterapevt

Metoda Pavlica, univ. dipl. pravnica

Ljubljana, september 2018
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Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Tečaj refleksoterapije znaša 730 € (všteti so prijavnina in 22 % DDV, učbenik, 
delovni material, certifikat, sveže sadje in prigrizki). 
Možnost obročnega plačevanja! Ob koncu tečaja prejmete darilo 
(par nogic z refleksnimi točkami + majico)! 

POPUSTI:
• 25 € za brezposelne, študente, invalide, upokojence, družinske člane in 

naše tečajnike. 
• 50 € za tiste, ki ste se udeležili dveh in več naših tečajev.
• 5 % za udeležence tečajev klasične masaže in kitajske masaže tuina.
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Higeja.

1. Smo vodilni na področju izobraževanja iz masaž in 
terapij ter imamo tradicijo, znanje in izkušnje.

2. Pridobite diplomo, ki omogoča tudi pridobitev 
certifikata za NPK refleksoterapevt, za kar smo po 
odločbi Ministrstva pooblaščeni, zato lahko celotni 
postopek za pridobitev NPK opravite pri nas.

3. Gre za preverljivo zelo kakovosten tečaj, ki ga izva-
jamo že vrsto let.

4. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja (tudi po individualni pogodbi), po koncu tečaja 
vas obdarimo z začetniškim paketom za masažo, na voljo pa sta vam tudi po-
moč strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno.

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj refleksoterapije

Samo jesenski termin!
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Anatomija človeka je veda o zgradbi človeškega telesa oz. o njegovem notra-
njem ustroju, fiziologija človeka pa veda o lastnostih in delovanju človeškega 
telesa in njegovih posameznih delov. 
Tečaj poteka med tednom od 17. do 21. ure, online ali v živo.

Vsebina predavanj je povzeta po učbeniku za predmet ana-
tomije in fiziologije srednješolskega programa Zdravstvena 
nega z naslovom »Anatomija in fiziologija človeka« avtor-
jev M. Dolinar, V. Cunk Manić in I. Tarman Šmit in zajema: 
topografsko anatomijo, celico, tkiva, kožo, okostje, mišičje, 
živčevje, regulacijo in hormonalni sistem, čutila, obtočila, 
dihala, prebavila, sečila ter spolovila.

Predavatelj na tečaju je Dejan Putrle, po poklicu univ. dipl. biolog in pedagoški 
delavec. Njegova predavanja odlikujejo natančnost, izčrpnost in doslednost.

O vsebini in poteku tečaja

Certifikat in NPK

ANATOMIJA IN ANATOMIJA IN 
FIZIOLOGIJAFIZIOLOGIJA

PRIPRAVA NA NPK
MASER IN REFLEKSOTERAPEVT

Ljubljana, 
3-dnevni tečaj

Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridobljenem znanju.
Tečaj je tudi priprava na izpit iz predmeta Osnove anatomije 
in fiziologije za pridobitev NPK maser in refleksoterapevt. 
Predavanja niso obvezna, vendar njihov obisk priporočamo. 
Več informacij dobite na www.higeja.si v rubriki Nacional-
ne poklicne kvalifikacije.
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Tečaj anatomije in fiziologije znaša 135 €. V ceno so všteti 
učbenik, certifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Kotizacijo za tečaj je treba v celoti poravnati pred začetkom 
tečaja.
Ponujamo vam tudi ugodnosti ob nakupu vrhunskih masaž-
nih miz Higeja. 

1. Tečaj je primeren za tiste, ki želijo pridobiti ali obnoviti svoje osnovno zna-
nje anatomije in fiziologije, bodisi zato, da bodo profesionalno opravljali 
svoj poklic, bodisi zato, ker se pripravljajo na izpit iz osnov anatomije in 
fiziologije, katerega znanje je pogoj za pridobitev NPK maser in refleksote-
rapevt. 

2. Vsak, ki se poklicno ukvarja z masažo, mora poznati osnove zgradbe človeš-
kega telesa in principe njegovega delovanja. Le tako namreč lahko doseže 
optimalne rezultate, hkrati pa prepreči poškodbe, ki bi zaradi pomanjkanja 
znanja lahko pri njegovem delu nastale.

3. Na enem mestu lahko opravite celoten postopek za pridobitev NPK, vključ-
no z izobraževanjem, pripravo na izpit in za sam izpit pred državno izpitno 
komisijo.

4. Na tečaju dobite učbenik (vštet v ceno), ki je obvezno učno gradivo za izpit.

Tečaj po ugodni ceni + popusti

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj anatomije in fiziologije
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Anticelulitna maderoterapija in vakuumska ma-
saža je terapevtska masaža za zmanjševanje ce-
lulita in oteklin, preoblikovanje telesa in zmanj-
ševanje obsega telesa, ki združuje starodavne 
tehnike maderoterapije in vakuumske masaže, 
ki smo ju prilagodili sodobnim standardom. 
Pri maderoterapiji tradicionalno uporabljamo 
anatomsko oblikovane lesene valjčke, pri va-
kuumski masaži pa ventuze, ki so stekleni, pla-
stični ali silikonski kozarci.  

Vsebina tečaja: uvod, valjčki in ventuze ter njihovo delo-
vanje, učinki maderoterapije in vakuumske masaže, oce-
njevanje različnih stopenj celulita, indikacije in kontrain-
dikacije, izvajanje maderoterapije in vakuumske masaže 
(80 %). 

Ob koncu tečaja prejmete certifikat o 
pridobljenem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Andrej Valek, 
diplomant Akademije za manualno 
terapijo, univ. dipl. str., ki ga odliku-

jejo bogato teoretično in praktično znanje s področja tera-
pij ter strokovno in učencu prijazno vodenje tečaja.

Tečaj poteka v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure.

Vsebina, certifikat in potek tečaja

Ljubljana, 
2-dnevni tečaj

ANTICELULITNAANTICELULITNA  
MADEROTERAPIJA IN MADEROTERAPIJA IN 

VAKUUMSKA MASAŽAVAKUUMSKA MASAŽA

ANTICELULITNA 
MADEROTERAPIJA IN 

VAKUUMSKA MASAŽA

Ljubljana, december 2019

Priročnik za udeležence tečaja
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Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

1. Gre za najbolj dovršeno obliko tretmaja za zmanjševanje celulita.
2. Tečaj je namenjen začetnikom, izkušenim maserjem in ljudem, ki skrbijo 

za svoj videz (samomasaža). 
3. Ob vpisu vam ponujamo popuste in možnost obročnega plačevanja, po 

koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč strokovnjakov in neomejena vadba 
v naših prostorih ob uporabi naših masažnih miz, olj, brisač ipd. – vse brez-
plačno.

4. Dobite odlično delovno gradivo, v ceno pa so všteti tudi delovni pripo-
močki v skupni vrednosti 175 €, ki jih na koncu tečaja odnesete domov!

Ugodna cena + popusti, obroki ...

Tečaj anticelulitne maderoterapije in vakuumske masaže znaša 395 € (všteti 
so prijavnina, učbenik, delovni material, certifikat, sveže sadje in prigrizki ter 
22 % DDV).  Možnost obročnega plačevanja po individualni pogodbi!

V ceno so všteti tudi 4 valjčki in 5 ventuz v skupni vrednos-
ti 175 €, ki jih na koncu tečaja odnesete domov! 

POPUSTI:
• 5 % za udeležence tečajev klasične masaže in masaže 

tuina,
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Higeja.

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj anticelulitne ...

Možnost obročnega plačevanja!

Všteto v ceno!
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Vsebina, certifikat in potek tečaja

Bownova terapija je oblika avstralske manualne 
terapije, pri kateri terapevt z nežnimi gibi ob-
deluje določene dele telesa pacienta in s tem 
vzpodbudi procese sproščanja ter boljše delova-
nje organizma. 
Vsebina tečaja: zgodovina, priprava na terapijo, 
učinki na mišice in fascijo, indikacije in kontrain-
dikacije, osnovne tehnike in principi, meridiani in 

akupunkturne točke ter Bownova terapija, varnostni ukrepi in izjeme pri Bowno-
vi terapiji, izvajanje Bownove terapije, odzivi na terapijo, različice lumbalnega, 
torakalnega, torakolumbalnega in cervikalnega posega, Bownova terapija pri 
nosečnosti in neplodnosti, Bownova terapija za dojenčke in otroke.
Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridobljenem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je med učenci zelo priljubljen Dejan Gjorgjievski, dipl. 
fizioterapevt, Bownov terapevt in tuinolog. Je soavtor priročnikov Bownova te-
rapija in Bownova terapija 2, ki sta učni gradivi na tečaju.
Tečaj poteka v 4 modulih ob sobotah in nedeljah od 9. do 18. ure. 

BOWNOVA BOWNOVA 
TERAPIJATERAPIJA

Ljubljana
90-urni tečaj
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1. Bownova terapija je v zadnjih letih zelo priljubljena tehnika, zato jo bo zah-
tevalo vse več strank. Je zelo nežna tehnika, s katero boste svoje stranke 
razvajali, zato se bodo stalno vračale.

2. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno. 

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

HIGEJA - BOWNOVA TERAPIJA 2

I. VEČ O PRINCIPIH BOWNOVE TERAPIJE

1

BOWNOVA TERAPIJA 2

Higeja Šola za
maserje in
terapevte

Ljubljana, september 2016

Priročnik za udeležence tečaja

Tečaj Bownove terapije znaša 730 €. V ceno so vš-
teti prijavnina, 2 učbenika, delovni material, certifi-
kat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. Možnost 
obročnega plačevanja!

POPUSTI:
• 25 € za brezposelne, študente, invalide, upoko-

jence, družinske člane in naše tečajnike. 
• 50 € za tiste, ki ste se udeležili 2 in več naših tečajev.
• 5 % za udeležence tečajev klasične masaže in 

masaže tuina.
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Hi-

geja.

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj Bownove terapije
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Ljubljana,
45-urni tečaj

LIMFNA LIMFNA 
DRENAŽADRENAŽA

Limfna drenaža je manualna metoda stimulira-
nja limfnega žilnega sistema. Poleg fizioloških, 
ima limfna drenaža tudi estetske učinke, saj 
dolgotrajno izboljša videz kože in celotnega 
telesa.
Program naše šole temelji na Vodderjevem sis-
temu in na sodobnejših znanstvenih ter klinič-
nih dognanjih. 

Vsebina tečaja: zgodovina razvoja, metode limfne drenaže, učinki limfne dre-
naže, mehko vezivno tkivo, limfne poti, limfni sistem, cirkulacija proteinov v 
telesu, indikacije in kontraindikacije, vrste in karakteristike edemov, praktično 
izvajanje masaže (80 %).
Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridoblje-
nem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Ivan Založnik, dipl. fiziote-
rapevt, refleksoterapevt, tuinolog, član komisij za 
NPK maser in NPK refleksoterapevt. Kot predava-
telj se odlikuje zlasti zaradi izredne natančnosti, 
potrpežljivosti in strokovnosti.

Tečaj poteka v 2 modulih ob sobotah in nedeljah od 9. do 18. ure. 

Vsebina, certifikat in potek tečajaVsebina, certifikat in potek tečaja
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Tečaj limfne drenaže znaša 385 €. 
V ceno so všteti prijavnina, učbenik, delovni material, cer-
tifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Udeleženci tečaja imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih 
masažnih miz Higeja.
Možnost obročnega plačevanja!

1. Limfna drenaža je zaradi mnogih učinkov, fizioloških in estetskih, zelo pri-
ljubljena tehnika, ki jo zahtevajo tako ženske kot moški, zato je skoraj nujna 
v ponudbi vsakega maserja.

2. Je zelo nežna tehnika, s katero boste svoje stranke razvajali, zato se bodo 
stalno vračale.

3. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno. 

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

PRIROČNIK ZA UDELEŽENCE TEČAJA
MSc Radmanović Željko, D.O.

Tušek Jure, D.O.
Založnik Ivan, dipl. fizioterapevt

Ljubljana, december 2016

MANUALNA 
LIMFNA DRENAŽA

Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj limfne drenaže
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V protibolečinski masaži s terapijo trigger 
točk smo združili tehnike masaže deep 
tissue (masaža globokih tkiv) in terapije 
trigger točk (obdelava občutljivih oz. spro-
žilnih točk z namenom lajšanja bolečin). 
Vsebina tečaja: 1. principi masaže globokih 
tkiv, 2. anatomija mišic in fascije, 3. pojem 
trigger točke, 4. biomehanika, 5. kompresija 
in raztegovanje tkiv, 6. osnovni prijemi ma-
saže globokih tkiv in obdelave trigger točk, 
7. pravilna uporaba moči/globine, palca, pr-
stov, členkov, zapestja, podlakti ..., 8. pogoste 

težave, povezane z mišicami, 9. izvajanje tehnik po posameznih delih telesa 
(80 %).
Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridobljenem zna-
nju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Andrej Valek, diplomant Aka-
demije za manualno terapijo, univ. dipl. str. Poleg dela v 
lastni ordinaciji poučuje razne masažne in terapevtske 
tehnike na Higeji ter je asistent na Akademiji za manual-
no terapijo.
Tečaj poteka v 2 modulih ob sobotah in nedeljah od 9. 
do 18. ure. Pogoj za udeležbo na seminarju je znanje vsaj 
ene od masaž! 

Vsebina, certifikat in potek tečaja

CERTIFIKAT

je uspešno zaključil-a tečaj 

protibolečinske masaže s terapijo trigger točk.

Programski vodja

Željko Radmanović
MSc Osteopathy

Direktorica šole

Metoda Pavlica
univ. dipl. pravnica

Higeja
Šola za maserje in terapevte

št. 01- A20192510F

JANEZ NOVAK
roj. 01. januarja 2000 v Ljubljani

PROTIBOLEČINSKA 
MASAŽA

S TERAPIJO TRIGGER TOČK

Ljubljana,
45-urni tečaj
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Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Tečaj protibolečinske masaže s terapijo trigger točk znaša 
385 €. 
V ceno so všteti prijavnina, učbenik, delovni material, cer-
tifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Udeleženci tečaja imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih 
masažnih miz Higeja.
Možnost obročnega plačevanja po individualni pogodbi!
 

Higeja Šola za
maserje in
terapevte

PROTIBOLEČINSKA 
MASAŽA S TERAPIJO 

TRIGGER TOČK

Ljubljana, februar 2020

Priročnik za udeležence tečaja protibolečinske masaže s terapijo trigger točk

1. Gre za masažo, v kateri smo združili dve preizkušeni tehniki in ju prilagodili 
želenim ciljem 

2. Protibolečinska masaža s terapijo trigger točk je naslednji logični korak za 
vse, ki obvladajo klasično masažo in bi želeli nadgraditi svoje znanje. 

3. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno. 

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj protibolečinske ...
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Ljubljana,
2-dnevni tečaj

Obdelava oz. masaža stopal se je upo-
rabljala že pred več tisočletji na Kitaj-
skem, v Indiji in Egiptu, vendar se je 
samo na Kitajskem razvila v masažno 
tehniko, imenovano refleksoterapija. 
Ta je del kitajske tradicionalne medi-
cine, saj temelji na njenem pojmovanju 
zdravja in bolezni.

Vsebina tečaja: uvod v refleksoterapijo, teorija jin-jang, teorija petih elemen-
tov, koncept či energije, anatomija stopala, refleksne cone na stopalih, akup-
resurne točke stopal, masažne tehnike stopala, masažne tehnike palcev nog, 
izvajanje celotne masaže stopala, individualni pristop.

Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridoblje-
nem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Ivan Založnik, dipl. fizi-
oterapevt, refleksoterapevt in tuinolog, član ko-
misij za NPK maser in NPK refleksoterapevt. Kot 
predavatelj se odlikuje zlasti zaradi izredne na-
tančnosti, potrpežljivosti in strokovnosti.

Tečaj poteka v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure. 

Vsebina, certifikat in potek tečaja

REFLEKSOTERAPIJA
kitajski stil
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Tečaj po ugodni ceni + popusti

1. Refleksoterapija po kitajsko je lahko osnovna ali dopolnilna masaža, zato je 
primerna tako za začetnike kot za izkušene maserje. 

2. Refleksoterapevtom bo pridobitev znanja na tečaju omogočila ponuditi 
svojim strankam bolj pestro in celovito refleksoterapijo.

3. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno. 

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Tečaj refleksoterapije – kitajski stil znaša 195 €. 
V ceno so všteti prijavnina, učbenik, delovni material, cer-
tifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Udeleženci tečaja imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih 
masažnih miz Higeja.

HIGEJA – REFLEKSOTERAPIJA, KITAJSKI STIL 
 

 

1 

 
 
 
 

REFLEKSOTERAPIJA 
KITAJSKI STIL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ljubljana, november 2015 

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v Tečaj refleksoterapije kitajski ... 

Samo jesenski termin!
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Ljubljana,
10-dnevni tečaj

Izvajalec, vsebina, certifikat in potek tečaja

Tečaj bo izvedel svetovno priznani vrhunski in-
štitut International Schroth 3-dimensional Sco-
liosis Therapy® – ISST® po metodi Asklepius 
Katarina Schroth.
Tečaj je namenjem diplomiranim fizioterapev-
tom in bo potekal v angleškem jeziku.
Schrothova terapija je najbolj priznan neopera-
tiven konservativni pristop zdravljenja skolioze. 
Gre za terapijo z dolgo tradicijo, ki temelji na vadbi.
Vsebina tečaja: 1. Osnove: etiologija, biomehan-
ski koncept, koncept začaranega kroga ... 2. Di-
agnostika: klinični pregled, protokol zdravljenja, 
rentgenski pregled, skoliometer, funkcionalni 
testi. 3. Klasifikacija: Schroth, King, Rigo, Lenke. 
4. Specifična mobilizacija. 5. Respiratorna terapi-

ja. 6. 3D-stabilizacija. 7. Dejavnosti v vsakdanjem življenju: spremembe drže, 
pristopi v prostem času, izogibanje napredku in zmanjševanje asimetrične 
obremenitve. 8. Sagitalna korekcija. 9. Mider vaje: multidisciplinarni koncept.
Po končanem I. delu seminarja prejmete potrdilo o udeležbi, po končanem II. 
delu in opravljenem teoretičnem ter praktičnem izpitu pa prejmete mednaro-
dni certifikat International Schroth 3-dimensional Scoliosis Therapy® – ISST® 
in se lahko vpišete v njegov register izvajalcev terapije Schroth.

Tečaj poteka v 10 dni v 2 delih od ponedeljka do petka 9. do 17. ure. 

SCHROTHOVA 
TERAPIJA SKOLIOZE
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Cena tečaja, obročno plačevanje

1. Izvajalec tečaja je institucija, ki temelji na originalni terapiji Schroth, raz-
viti in izvajani v klinikah Asklepios Katharina Schroth.

2. Imate enkratno priložnost, da se naučite svetovno znane terapije od med-
narodno priznanih certificiranih inštruktorjev, in to kar doma.

3. Usvojili boste novo veščino, ki jo boste lahko takoj uporabili v svoji klinični 
praksi.

4. Seznanili se boste z znanstvenimi dokazi za uporabo Schrothove terapije.
5. Seznanili se boste s trenutnimi raziskavami na področju uporabe Schrot-

hove terapije.
6. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-

nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno.

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Tečaj Schrothove terapije skolioze znaša 1990 € in vključuje 22 % DDV, delov-
no gradivo, delovni material in 80 € registracije (fee) pri ISST®. 
Možnost obročnega plačevanja.

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj Schrothove ...
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Sklepna mobilizacija je temeljna podlaga ve-
čine manualnih terapevtskih tehnik, vključ-
no z osteopatijo, fizioterapijo, kiropraktiko, 
športno in terapevtsko masažo.
Vsebina tečaja: klasifikacija mobilizacijskih 
tehnik, fiziološki učinki mobilizacijskih teh-
nik, kontraindikacije, terapevtova drža in 
pozicioniranje, vaje za razvijanje tehničnih 
veščin, izvajanje osnovnih mobilizacijskih 
tehnik na vratni, prsni in ledveni hrbtenici, 
izvajanje osnovnih mobilizacijskih tehnik na 
sklepih zgornjih in spodnjih okončin. 

Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridobljenem zna-
nju. 
Certifikat omogoča udeležbo na seminarjih manipulacije 
hrbtenice in manipulacije okončin pri Akademiji za manu-
alno terapijo ter na nekaterih drugih seminarjih na Akade-
miji in drugje doma ter v tujini. 
Predavatelj na tečaju je osteopat MSc Željko Radmano-
vić, direktor in eden od vodilnih predavateljev na Akade-
miji za manualno terapijo, z zares bogatim teoretičnim in 
praktičnim znanjem s področja manualnih terapij.
Tečaj poteka v 2 modulih ob sobotah in nedeljah od 9. do 18. ure. Pogoj za 
udeležbo na seminarju je znanje vsaj ene od masaž! 

Vsebina, certifikat in potek tečaja

SKLEPNA SKLEPNA 
MOBILIZACIJA MOBILIZACIJA 
ZA MASERJEZA MASERJE

Ljubljana, 
4-dnevni tečaj
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Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Tečaj sklepne mobilizacije za maserje znaša 485 €.
V ceno so všteti prijavnina, učbenik, delovni material, cer-
tifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Udeleženci tečaja imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih 
masažnih miz Higeja.
Možnost obročnega plačevanja po individualni pogodbi!
 

Ljubljana, julij 2022

Priročnik za udeležence tečaja mobilizacije hrbtenice

SKLEPNA 
MOBILIZACIJA 

ZA MASERJE

1. Usvojili boste novo veščino, ki jo boste lahko takoj uporabili v svoji klinični 
praksi ter jo vključili v vaše tretmaje, kar vam bo omogočilo hitrejše in bolj-
še rezultate. 

2. Znanje mobilizacijskih tehnik (z dokazilom) je pogoj za pristop k nekate-
rim drugim seminarjem iz področja manualne terapije.

3. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno.

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj sklepne ...



30

ŠPORTNA ŠPORTNA 
MASAŽAMASAŽA

Ljubljana,
45-urni tečaj

Vsebina, certifikat in potek tečaja

Športna masaža je specializirana ma-
saža, namenjena tako rekreativcem 
kot vrhunskim športnikom. Tehnike se 
osredotočajo na posebne mišične sku-
pine, aktivne v posameznem športu.
Vsebina tečaja: 1. anatomija mišic 
in sklepov (rama, koleno, gleženj), 2. 
nevrofiziologija kontrakcije skeletne 
mišice (mehanizem skrčenja skeletne 
mišice, receptorji, energijski sistemi 
(aerobni, anaerobni)), 3. pregled mišic 
skozi različne športne panoge, 4. špor-

tne poškodbe (prepoznavanje in ravnanje pri poškodbah, tipične poškodbe), 5. 
masažne tehnike (pripravljalne, tekmovalne, regenerativne), 6. osnove teorije 
in pravilnega izvajanja raztezanja.
Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridoblje-
nem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Mitja Surina, magister 
športnih in gibalnih znanosti, diplomant Akade-
mije za manualno terapijo, NLP Master coach ...  Je 
tudi trener fitnesa, učitelj smučanja, nordijskega 
teka in plavanja. 

Tečaj poteka v 2 modulih ob sobotah in nedeljah od 9. do 18. ure. 
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Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

1. Čeprav je lahko športna masaža osnovna masaža in kot taka primerna tudi 
za začetnike, je predvsem dopolnilna masaža, koristna za izkušene maserje.

2. Tečaj športne masaže je nujen za maserje, ki delajo v športnih klubih, fitnes 
centrih ipd., dobrodošel pa tudi za maserje, ki bodo z novim znanjem prido-
bili nove stranke - rekreativne in profesionalne športnike.

3. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno.

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Tečaj športne masaže znaša 385 €. V ceno so všteti prija-
vnina, učbenik, delovni material, certifikat, sveže sadje in 
prigrizki ter 22 % DDV. 

POPUSTI:
• 5 % za udeležence tečajev klasične masaže in masaže 

tuina.
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Higeja.

Možnost obročnega plačevanja po individualni pogodbi!
 

Higeja Šola za
maserje in
terapevte

ŠPORTNA MASAŽA
Priročnik za udeležence tečaja športne masaže

mag. Mitja Surina, mag. športnih in gibalnih znanosti
Jure Tušek, dipl. osteopat
Željko Radmanović, univ. dipl. osteopat

Ljubljana, oktober 2016

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj športne masaže
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TERAPEVTSKA 
MASAŽA

Ljubljana,
45-urni tečaj

Terapevtska masaža združuje različne 
terapevtske pristope, ki se osredotoča-
jo na probleme mišično-skeletnega sis-
tema in vključuje funkcionalno oceno 
pacientovega stanja in mobilizacijo ter 
manipulacijo mišic, fascij in sklepov. In-
tegrirane tehnike se izvajajo na mehkih 
tkivih in sklepih.
Vsebina tečaja: 1. mehanična analiza 
tehnik, 2. anatomija hrbta, 3. biomehani-
ka hrbtenice, 4. osnove nevrofiziologije, 
5. pogoste težave, povezane s hrbtenico, 

6. pogoste težave, povezane z mišicami, 7. evidenčni karton, 8. opazovanje in 
analiza telesne drže, 9. palpacija tkiv, 10. integrativni testi, 11. terapevtske teh-
nike. 
Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridoblje-
nem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Andrej Valek, diplomant 
Akademije za manualno terapijo, univ. dipl. str. 
Poleg dela v lastni ordinaciji poučuje razne ma-
sažne in terapevtske tehnike na Higeji ter je asi-
stent na Akademiji za manualno terapijo.

Tečaj poteka v 2 modulih ob sobotah in nedeljah od 9. do 18. ure. Pogoj za 
udeležbo na seminarju je znanje vsaj ene od masaž!

Vsebina, certifikat in potek tečaja
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Tečaj po ugodni ceni + popusti, obroki ...

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

1. Na tečaju se boste na podlagi skrbnega zbi-
ranja informacij, opazovanja, izbranih testov 
in palpacije tkiv naučili določiti potek svojih 
tretmajev glede na potrebe masiranca, kar je 
na poklicni poti maserja velik korak naprej.

2. Poleg tečaja kitajske masaže tuina je to naš 

najbolj zahteven tečaj, ki pomeni izziv tudi že 
izkušenemu maserju.

3. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno. 

Tečaj terapevtske masaže znaša 385 €. 
V ceno so všteti prijavnina, učbenik, delovni material, cer-
tifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Udeleženci tečaja imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih 
masažnih miz Higeja.
Možnost obročnega plačevanja po individualni pogodbi!
 

TERAPEVTSKA
 MASAŽA

Priročnik za udeležence tečaja terapevtske masaže

Ljubljana, november 2019

Možnost obročnega plačevanja!

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj terapevtske ...
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Vsebina, certifikat in potek tečaja

Terapija Dorn Breuss je kombinacija Dornove 
metode naravnavanja sklepov in masaže hrbte-
nice po dr. Breussu. Gre za svetovno priznano ce-
lostno metodo, ki pacientu pomaga vzpostavljati 
naravno ravnovesje v telesu.
Dornova metoda naravnavanja sklepov je ce-
lostna manualna terapija in odlična metoda za 
nebolečo in varno korekcijo vretenc in preosta-
lih sklepov. Uporabljamo jo za lajšanje težav, ki 
so povezane s hrbtenico, in težave s sklepi. 

Vsebina tečaja: uvod, anatomija hrbta, biomehanika hrbtenice, živčni sistem, 
šentjanževo olje za breussovo masažo, evidenčni karton, učinki Dornove tera-
pije naravnavanja sklepov, učinki masaže po dr. Breussu, indikacije in kontra-
indikacije, izvajanje Dornove terapije naravnavanja sklepov, izvajanje masaže 
po dr. Breussu.
Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridoblje-
nem znanju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je Andrej Valek, diplomant 
Akademije za manualno terapijo, univ. dipl. str., 
ki ga odlikujejo bogato teoretično in praktično 
znanje s področja terapij ter strokovno in učencu 
prijazno vodenje tečaja.

Tečaj poteka v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure.

Ljubljana, 
2-dnevni tečaj

TERAPIJATERAPIJA
DORN DORN 

BREUSSBREUSS

CERTIFIKAT

je uspešno zaključil-a tečaj terapije Dorn Breuss.

Higeja
Šola za maserje in terapevte

Programski vodja

Željko Radmanović, MSc Ost. 

Direktorica šole

Metoda Pavlica, univ. dipl. prav.

Št. 17-B21042014T

JANEZ NOVAK
roj. 24. marca 1965 v Puli

Ljubljana, 19. junij 2022
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Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Ljubljana, junij 2022

TERAPIJA
DORN 

BREUSS

PRIROČNIK ZA 
UDELEŽENCE TEČAJA

1. Gre za svetovno priznano celostno metodo, ki pacientu pomaga vzpostav-
ljati naravno ravnovesje v telesu, masažo po dr. Breussu pa lahko izvajate  
tudi kot samostojno masažo. Tečaj je novost na slovenskem trgu.

2. Ob vpisu vam ponujamo popuste in možnost obročnega plačevanja, po 
koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč strokovnjakov in neomejena vadba 
v naših prostorih ob uporabi naših masažnih miz, olj, brisač ipd. – vse brez-
plačno.

3. Dobite odlično delovno gradivo, v ceno pa so všteti tudi delovni pripomočki.

Ugodna cena + popusti, obroki ...

Tečaj terapije Dorn Breuss znaša 365 € (všteti so prijav-
nina, učbenik, delovni material, certifikat, sveže sadje in 
prigrizki ter 22 % DDV). Možnost obročnega plačevanja 
po individualni pogodbi. 
V ceno so všteti tudi:
• 10 listov masažnega papirja in 
• 2 dcl šentjanževega olja.

POPUSTI:
• ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih miz Higeja.

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v rubriki Tečaj terapije Dorn ...

Možnost obročnega plačevanja!
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Ljubljana,
2-dnevni tečaj

Terapija s kineziološkimi trakovi je tehnika 
lepljenja posebnih trakov za podpiranje 
mišičnih funkcij z namenom zmanjšati bo-
lečino. Metoda temelji na procesu fizične 
samoozdravitve s posebnim elastičnim tra-
kom, ki ne draži kože.
Vsebina tečaja: 1. uvod, 2. zgodovina in te-
orija, 3. lastnosti kinezioloških trakov, 4. fi-
ziologija delovanja terapije s kineziološkimi 
trakovi, 5. indikacije in kontraindikacije, 6. 
korektivne tehnike (mehanična, fascialna, 
prostorna, limfna, tetivna in ligamentna 

korekcija), 7. izvajanje terapije s kineziološkimi trakovi po posameznih delih 
telesa (80 %). 

Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridobljenem zna-
nju na tečaju. 
Predavatelj na tečaju je MSc Željko Radmanović, oste-
opat, manualni terapevt in tuinolog. Je avtor številnih 
strokovnih publikacij in dvd-jev ter programski vodja Hige-
je, direktor Akademije za manualno terapijo ter predsednik 
Društva maserjev Slovenije.

Tečaj poteka v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure. 

Vsebina, certifikat in potek tečaja

TERAPIJA S TERAPIJA S 
KINEZIOLOŠKIMI KINEZIOLOŠKIMI 

TRAKOVITRAKOVI
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1. Trakovi za kineziotaping so zanesljivo učinkoviti, le polagati jih je treba 
znati. 

2. V svetu so trakovi za kineziotaping zelo priljubljeni, saj z njimi terapevt hit-
ro in preprosto odpravi bolečine svojemu pacientu. 

3. Vsakemu terapevtu oz. maserju, ki pri svojem delu uporablja terapevtske oz. 
masažne tehnike, so lahko kineziološki trakovi dobrodošel pripomoček, ki 
uspešno dopolni njihovo osnovno prakso.

4. Domačim, prijateljem in sebi boste lahko olajšali, velikokrat pa tudi pov-
sem odpravili bolečino.

5. Ob vpisu dobite odlično delovno gradivo, ponujamo vam popuste in mož-
nost obročnega plačevanja, po koncu tečaja pa sta vam na voljo pomoč 
strokovnjakov in neomejena vadba v naših prostorih – vse brezplačno.

Razlogi za obisk tečaja na kratko ...

Tečaj po ugodni ceni + popusti

Tečaj terapije s kineziološkimi trakovi znaša 215 €. 
V ceno so všteti prijavnina, učbenik, delovni material, cer-
tifikat, sveže sadje in prigrizki ter 22 % DDV. 
Udeleženci tečaja imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih 
masažnih miz Higeja.

Ljubljana, september 2020

TERAPIJA S 
KINEZIOLOŠKIMI 

TRAKOVI
PRIROČNIK ZA UDELEŽENCE TEČAJA

Higeja Šola za
maserje in
terapevte

Več informacij v brošuri na www.higeja.si v Tečaj terapije s kineziološkimi ...
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Sedež in pisarna: 
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Tečaje izvajamo v: 
naših učilnicah na Ptujski 19 v Ljubljani, 
hotelu Inn na Karantanski 26 v Mariboru, 

B centru Koper v Ulici 15. maja 2b v Kopru.

Telefon: 01 / 54 63 201, 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: info@higeja.si

TRR pri SKB banki: 03135-1000024735

www.higeja.si

www.facebook.com/higeja

Veselimo se srečanja z vami!

Kontakti

Pred besedo je bil dotik.
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