
                                         

 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.15 Registrace / Attendance 

9.15-9.30 

Zahájení / Introduction 

9.30-10.45 

Úvod do užití esenciálních olejů a hydrolátů v péči o pleť se zaměřením na geránium, kadidlo, 

mrkvové semínko, cypřiš, heřmánek pravý a slaměnku -  holistická ošetření / Introduction to the use 

of essential oils and hydrolats in skin care. Specifically looking at Geranium, Frankincense, Carrot 

seed, Cypress, German Chamomile and Everlasting for use in skin care and holistic skin care 

treatments 

Práce s hydroláty, především růžovým, levandulovým, jahodovým a okurkovým / Working with 

hydrosols especially Rose, Lavender, Strawberry and Cucumber hydrolats 

10.45-11.15 Přestávka na kávu / Coffee break 

11.15-13.00  

Ukázka destilace organické okurky / Demonstration of distillation of organic cucumber 

13.00-14.00 Oběd / Lunch 

14.00-15.30 

Jak vyrobit nosné pleťové mléko a krém na užití v holistické péči o pleť pro snadnou aplikaci 

esenciálních olejů - praktická ukázka / How to make carrier lotion and cream for use in holistic skin 

care and easy application of essential oils - a practical demonstration 

EU regulace ohledně prodeje krémů a pleťových mlék / EU Regulations regarding sale of creams and 

lotions 

15.30-15.50 Přestávka na kávu / Coffee break 

15.50-17.00  

Ukázka holistického ošetření pleti za použití speciálních technik, esenciálních olejů a hydrolátů / 

Demonstration of a Holistic Facial using specific techniques, essential oils and hydrolats 

Jan Benham 
Aromaterapie v péči  o pleť a pokožku – Praktické užití / Aromatherapy 

skin care - Practical uses 

Esenciální oleje pro mentální a emoční ošetření / Use of essential oils in 

mental and emotional care 
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9.30 -11.00 

Průřez různými kožními neduhy a jejich možná ošetření za užití esenciálních olejů, nosných olejů a 

hydrolátů / A look at various skin disorders and treatments that can be given to help these conditions 

using essential oils, carrier oils and hydrolats 

Aromaterapie v ošetření Akné vulgaris / Aromatherapy for the treatment of Acne vulgaris 

Aromaterapie v ošetření Akné rosacea a citlivé pokožky / Aromatherapy for the treatment of Acne 

Rosacea and sensitive skin 

Aromaterapie pro prevenci stárnutí pokožky / Aromatherapy for the prevention of ageing skin 

Synergie směsí esenciálních olejů pro různé kožní stavy / Synergies of essential oil blends for various 

skin conditions 

11.00 – 11.30 Přestávka na kávu / Coffee break 

11.30-13.00  

Praktická ukázka ošetření stárnoucí, citlivé a aknózní pleti / Practical demonstration for treatments of 

ageing, sensitive and acne prone skin conditions. 

13.00-14.00 Oběd / Lunch 

14.00-15.30 

Úvod do užití esenciálních olejů pro mentální a emoční  ošetření / Introduction to the use of essential 

oils in mental and emotional care. 

Studie nejužitečnějších esenciálních olejů, které se v současné době užívají v NHS mentálních 

ústavech v UK /Studies of the most useful essential oils that are used currently in NHS Mental 

hospitals within the UK. 

Synergie směsí esenciálních olejů, péče o mentální  zdraví / Synergies of essential oil blends for 

emotional, mental care 

15.30-15.50 Přestávka na kávu / Coffee break 

15.50-17.00  

Bezpečné užití esenciálních olejů u mentálně nemocných / Safe application of essential oils to 

mentally ill patients 

Receptury užívané v nemocnicích sestrami na psychiatrii / Protocols used in the hospitals by the 

psychiatric nurses. 

 

Prostor na otázky / Question Time 

 

 

 

 

Neděle / Sunday 
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