
                                            SSoocciieettaatteeaa    RRoommâânnăă    ddee    AAppiitteerraappiiee   

anunță organizarea cursului cu tema 
 

                                                                                                                        AAppii  --    AArroommaa  TTeerraappiiee  

                                                                                                                                                          &&  

                                                                                                                    TTeerraappiiee    fflloorraallăă    BBaacchh  
 
Cursul este structurat pe 5 ore (9:00-14:00) și se va desfășura în data de sâmbătă, 25 noiembrie 2017, 

la sediul Fundației I.I.T.E.A. (str. Ficusului nr. 40, sector 1, București) 
 

AArrgguummeennttee  
 
 Uleiurile esenţiale sunt extrase din plantele medicinale aromate, conţinând forţa vitală, activă a plantei 
din care provin. 
 
 Fiecare ulei esenţial are acţiune asupra corpului, minţii şi spiritului. 
 
 Studii ştiinţifice aprofundate stau la baza cunoaşterii compoziţiei lor chimice şi a efectelor terapeutice. 
 
 Uleiurile esenţiale sunt remedii naturale valoroase având proprietăţi antibiotice cu spectru larg, 
antivirale şi antifungice. 
 
 Acţiunea antiinfecţioasă foarte puternică fac din ele o alternativă naturală pentru tratamentul 
antibiotic al afecţiunilor produse de o varietate de germeni  patogeni. 
 
 Uleiurile esenţiale au acţiune subtilă şi complexă asupra psihicului şi afectivităţii, fiind folosite pentru 
combaterea fricilor, anxietăţii, depresiei, insomniei, stresului cotidian, eliberarea furiei, dezvoltarea răbdării ... 

        

Dr. Bach, după o lungă experiență și cercetare, a detectat 38 de remedii florale pentru șapte grupe de 

dezechilibre: frica, incertitudinea, preocuparea excesivă pentru bunăstarea celorlalți, preocuparea 

insuficientă pentru prezent, singurătatea, sensibilitatea excesivă la sugestii și idei, dezamăgirea sau 

disperarea. (http://www.remediiflorale.ro/articole/remediile_florale_o_terapie_la_indemana_oricui.html) 



 

Bolile, dezechilibrele sau neajunsurile pe care trupul si sufletul nostru le percep pot fi ameliorate cu 

ajutorul florilor. ("Remedii florale. O medicină a sufletului”). 

                  
 

Vă așteptăm să descoperim  împreună acţiunile benefice ale produselor apicole, uleiurilor esenţiale 

și remediilor florale Bach, prin ddeemmoonnssttrraaţţiiii  pprraaccttiiccee  ddee  aappii--aarroommaatteerraappiiee şi pprreezzeennttaarree  ddee  ccaazzuurrii    

  

DDrr..  FFaarrmmaacciisstt  GGaabbrriieellaa  VVLLĂĂSSCCEEAANNUU    
073008.76.74  

DDooccttoorr    SStteelluuţţaa  GGEEOORRGGEESSCCUU  MMAARRIIUUŢŢAANN  
   0745.014.436 

Toti cei interesaţi (medici, farmaciști, biologi, AMF, AMG, biochimisti, etc.) 
sunt rugaţi să ne contacteze pentru detalii suplimentare şi înscrieri la: 

  Telefon:  021-334.51.35;  021-334.78.52 
  E-mail:   terapii_noi@hofigal.eu 
                                                   Informaţii utile pe www.apiterapie.ro 
 

 

http://www.apiterapie.ro/


                 
  

CCEERREERREE    DDEE    ÎÎNNSSCCRRIIEERREE  

la cursul ddee  AAppii--AArroommaaTTeerraappiiee  &&  TTeerraappiiee  fflloorraallăă  BBaacchh  

  
București, 25 noiembrie 2017, Fundația I.I.T.E.A., str. Ficusului 40, sector 1  

 
NUMELE:    _______________________________________________________ 
PRENUMELE:  _______________________________________________________ 
CNP:    _______________________________________________________ 
DATA NASTERII  _______________________________________________________ 
STUDII:   _______________________________________________________ 
OCUPAŢIE/FUNCŢIE:  _______________________________________________________ 
LOC DE MUNCĂ:   _______________________________________________________ 
ADRESA SERVICI:   _______________________________________________________ 
ADRESA DOMICILIU: _______________________________________________________ 
TELEFON/MOBIL/FAX: _______________________________________________________ 
E-MAIL:    _______________________________________________________ 

 
TAXA DE CURS:      100 lei (membrii SRA), 150  lei (ne-membri SRA) 

 
Modalitatea de plată:  
 

□ Numerar (la inceperea cursului) 
 
□ Transfer bancar (catre: 
 
SOCIETATEA ROMANA DE APITERAPIE, cu sediul in Magurele, str. Nucilor nr. 3, judet Ilfov, Cod fiscal 
 (CIF): 22543806, cod IBAN: RO03RZBR0000060009704510, deschis la Banca Raiffeisen, Agentia 
Apusului, cu mentiunea “Taxa participare curs Api-Aromaterapie & Terapie florală, pentru... Numele” 

 
Coordonatele organizaţiei plătitoare (dacă este cazul)  
 
Numele organizaţiei  ..................................................................................................... 
Nr. Reg. Com.   ..................................................................................................... 
CUI   ..................................................................................................... 
Adresa poştală  ..................................................................................................... 
Cont IBAN  ..................................................................................................... 
Banca    ..................................................................................................... 
 
Semnatura/stampila  Data  
 
 
 
Nota: Vă rugăm să completați obligatoriu toate datele solicitate, clar și cu majuscule.  


