
AAbboorrddaarreeaa    aannttii--  aaggiinngg    aa    vviieețțiiii    ccoottiiddiieennee  

  ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvăă  aappii--ffiittoo--tteerraappeeuuttiiccăă  
  

  
 

CCUURRSSUULL,,  uurrmmaatt  ddee  AAPPLLIICCAAȚȚIIII  PPRRAACCTTIICCEE,,  se va desfășura duminică, 13 octombrie 2019, 

la sediul FIITEA (APIMONDIA), str. Ficusului 40, sector 1, București 
 

FIITEA APIMONDIA, Băneasa, București  

 
Repere: între ACA și Institutul de Apicultură, în continuarea Clinicii NeoLife 

 
Locatia pe hartă: 

https://www.google.ro/search?q=bulevardul+ficusului+nr+40+harta&rlz=1C1JZAP_enRO773RO773&oq=Bd.+Ficusului+nr.+40&aqs=chro
me.3.69i57j0l5.1801j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Accesul în sală se poate face incepând cu ora 8:45 . 
 

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactați lectorii cursului la 

• 073008.76.74 (Conf. dr. Farm. primar Gabriela VLĂSCEANU) 

• 0745.014.436 (Dr. Steluța Georgescu MARIUȚAN) 

 

Vă așteptăm să descoperim  împreună acţiunile benefice ale produselor apicole, 
ale  plantelor  medicinale, condimentare  și  aromatice,  

prin  ddeemmoonnssttrraaţţiiii    pprraaccttiiccee    ddee    aappii--  ffiittoo  --  tteerraappiiee  șșii    

ddeegguussttăărrii  llaa    AAppiiEExxppoo  ((ssttaanndd  ccuu  vvâânnzzaarree  ddee  pprroodduussee  aappiiccoollee))  
 

https://www.google.ro/search?q=bulevardul+ficusului+nr+40+harta&rlz=1C1JZAP_enRO773RO773&oq=Bd.+Ficusului+nr.+40&aqs=chrome.3.69i57j0l5.1801j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.ro/search?q=bulevardul+ficusului+nr+40+harta&rlz=1C1JZAP_enRO773RO773&oq=Bd.+Ficusului+nr.+40&aqs=chrome.3.69i57j0l5.1801j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


  

PROGRAM 
8:45 - 9:15 
1. Primirea și înregistrarea participanților 

9:15 - 9:45 

2. Ce reprezintă abordarea anti-aging? 

9:45 - 10:00 

3. Stilul de viață sănătos vs obiceiurile toxice 

10:00 - 10:45 

4. Originea și proprietățile farmacologice ale produselor apicole 

10:45 - 11:15 

Pauză de ceai și degustare de produse apicole 

11:15 - 11:45 

5. Produse fito-terapeutice cu proprietăți anti-aging 

11:45 - 12:00 

6. Elaborarea unui plan terapeutic anti-aging bazat pe produse api-fito-terapice 

12:00 - 12:50 

7. Demonstrație practică 
 

Date participant & Taxa de curs: 200 lei (membri SRA), 250 (medici, farmacisti /ne-membri SRA)) 

Modalitatea de plată:  transfer bancar (către: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE APITERAPIE, cu sediul în Măgurele, 
str. Nucilor nr. 3, judet Ilfov, cod fiscal  (CIF): 22543806, cod IBAN: RO03RZBR0000060009704510, deschis la 
Banca Raiffeisen, Agenția Apusului, cu mențiunea “Taxă de participare curs SRA „Anti-aging” din 13.10.2019, 
pentru… Numele și prenumele” 
 

Talon de înscriere -pentru o bună organizare, rugam a fi transmis completat, pentru înregistrare, până joi 10.10.2019, pe  
    E-mail:  consilier_hofigal@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

       

Nume și prenume: _____________________________ 

Studii:_______________________________________ 

Ocupaţie/funcţie: _____________________________ 

Loc de muncă: ________________________________  

Adresa servici: ________________________________  

Telefon fix/mobil/fax: __________________________ 

Email________________________________________ 


