
 

VÁŽENÍ 

Máme možnosť vám predstaviť náš koncept a ponúkame vám spoluprácu pre jednu z 
najpopulárnejších masáží vo svete- Maderoterapiu. 

V krátkosti - Maderoterapia vznikla v Kolumbii koncom 90. rokov a predstavuje aplikáciu drevených 
prvkov na terapeutické a estetické účely, aby sa zlepšil celkový stav organizmu. Ako napríklad kvalita 
kože, svalový tonus, odstránenie bolestí. Tvaruje postavu, reguluje celulitídu, zjemňuje vrásky, 
omladzuje a sťahuje pokožku. Zlepšuje lymfatický systém, krvný obeh, urýchľuje metabolizmus. 

Maderoterapia má široké spektrum použitia, ale vedľa všetkých výhod, ktoré má je jej najväčšou 
prednosťou to, že významne šetrí terapeuta - vzhľadom na iné metódy masáží a je celá prírodná a 
bezpečná s minimálnymi kontraindikáciami. 

Maderoterapia centrum je prvá organizácia v Európe s chránenou značkou pre Maderoterapiu v 
inštitúte pre duševné vlastníctvo, ktorý vo svojom vyučovacom programe predstavuje kompletné 
použitie drevených valcov na terapeutické a estetické použitie. 

Zaoberáme sa Maderoterpiou už 5 rokov a ponúkame školenie pre Maderoterapiu na celé telo. 

1. Maderoterapia celého tela a anticelulitídny program 
2. Maderoterapia tváre 
3. Antistresová /Terapeutická/ Relaxačná metóda, čiže Maderoterapia chrbta, krk a ramená. 

Na každú z uvedenej masáži existuje špeciálny set drevených valcov pre každú metódu. 

Inštruktorský tím strediska Maderotherapy Center ponúka vyškolených a skúsených fyzioterapeutov a 
kozmetičiek s dlhoročnými skúsenosťami v tomto odvetví. 

Profesionalita nášho vzdelávacieho centra Maderoterapie sa najlepšie prejavuje v našich mnohých 
prezentáciách na tému Maderoterapia v príslušných televíznych reláciách a písomných médiách, ktoré 
si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.maderotherapy.com, na našom kanáli YouTube, ako 
aj na sociálnych sieťach Instagram@maderoterapija_srbija, Facebook Maderoterapija Centar 

 

 

 

NAŠE ŠKOLENIE OBSAHUJE TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ČASTI 

 



 

1. Teoretická časť sa zaoberá úplnými poznatkami v oblasti Maderoterapie a jej histórie. 
Anatómia a fyziológia tela / tváre, kože a podkožného tkaniva tela / tváre, ochrana a ochranné 
polohy terapeuta, proces riadnej údržby drevených prvkov a aplikácie, ako aj hygienu počas 
práce. 

2. Praktická časť tréningu spočíva v prenose poznatkov z teórie do praxe, správnej manipulácie a 
techniky aplikácie, v zavádzaní a zdokonaľovaní práce s každým prvkom, najmä na najmenších 
detailoch dôležitých pre správnu aplikáciu drevených prvkov, ako aj na všetky možné reakcie 
klientov na aplikáciu Maderoterapie. 

Po úspešne ukončenej výučbe dostávate: 

1. Profesionálny set valčekov na vybranú oblasť pre Maderoterapiu. 
2. Odbornú literatúru pre každú oblasť oddelene. 
3. Certifikát 
4. Zdarma reklamy na našej webovej stránke, právo na použitie trendu a chránené logo. 
5. Podpora a zdarma konzultácie do budúcnosti. 
6. Možnosť rozšírenia spolupráce a zľavy na budúce školenie. 

 

 



 

 

Pre všetky informácie, ktoré vás zaujímajú nás môžete kontaktovať  

na t.č. +421 948 252 827,  

alebo e-mailom: salonmissbratislava@gmail.com. 
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