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Přihlášky on-line na webu  www.aromaterapie.cz 

Přednášky jsou přístupné veřejnosti a budou simultánně překládány do češtiny.

  Vlastnosti a výzkum: druhy důkazů a jejich relevance pro užití
  Mechanismy působení: enzymy, neurotransmitery, TRP kanály
  Složky a jejich vzájemné působení: komplementarita, synergie, antagonismus
  Chemie éterických olejů: problém s teorií funkční skupiny
  Kinetika éterických olejů: cesty podání, metabolismus, biologická dostupnost
  Inhalace: cesta od nosu k mozku, anxiolytika, rakovina mozku
  Absorpce přes pokožku: propustnost, excipienty, individuální variabilita
  Distribuce: limonen a prevence rakoviny prsu
  Vylučování: vylučovací cesty a poločasy
  Imunitní systém: obnova obranyschopnosti
  Antioxidanty: oxidační stress a nemoc, detoxikační enzymy, poškození zářením
  Prevence rakoviny kůže: aktualizace současného výzkumu
  Zánět: protizánětlivé éterické oleje a jejich lokální účinek

XXII. MEZINÁRODNÍ AROMATERAPEUTICKOU KONFERENCI
Asociace českých aromaterapeutů vás srdečně zve na

Oběd13.00–14.00

Setkání členů 
a příznivců AČA

17.00–18.00

Raut18.00–22.00

Prezence9.00–10.00
Blok přednášek10.00–13.00

Blok přednášek14.00–17.00

Oběd12.30–13.30

Prezence9.00–9.30
Blok přednášek9.30–12.30

Blok přednášek13.30–16.30

SOBOTA  ••• PŘEDNÁŠKY

NEDĚLE  ••• PŘEDNÁŠKY

11. –12. listopadu 2017

Zuzana Misterková  •  tel.: 725 872 098  •  e-mail: zuzka@aromaterapie.cz

Vstupné na konferenci 3300 Kč   • • •   pro členy AČA 2900 Kč
Coffebreaky, obědy a raut jsou zahrnuty v ceně vstupného.

Paspův sál • Pivovary Staropramen s.r.o., PRAHA
Nádražní 84, 150 00 Praha 5 • www.staropramen.cz

GRAM

• • •  POČET MÍST JE OMEZEN!!!  • • •

Přidejte se k partnerům akcí AČA! 
Nabízíme široký prostor pro propagaci na webu, FB, G+ i během akcí.
Kontakt: Hana Vančurová, hanka@aromaterapie.cz
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ÉTERICKÝCH OLEJŮ
FARMAKOLOGIEFARMAKOLOGIE

Robert TisserandRobert TisserandRobert Tisserand

aterapeutů vás srdddečně zve nna

Robert Tisserand přednáší, vyučuje a konzultuje v oblasti vědeckých poznatků o účincích éterických olejů a o jejich 
bezpečném a účinném užití. V posledních letech inspiroval účastníky seminářů ve Velké Británii, USA, Kanadě, Austrálii, 
Brazílii, České republice, Číně, Hongkongu, na Taiwanu, v Korei a Japonsku, kde přednášel o různých tématech, 
od terapeutických účinků až po dynamický vztah mezi rostlinnými oleji a pokožkou. Robert má za sebou 50letou 
kariéru v aromaterapii, včetně vývoje „funkčních parfémů“ – produktů, které jsou nejen terapeutické, 
ale také fungují jako  vůně. V roce 2007 mu Mezinárodní Aliance Aromaterapeutů (AIA) 
udělila ocenění za  celoživotní přínos a je spoluautorem druhé edice knihy Essential Oil 
Safety (Bezpečnost éterických olejů, Elsevier 2014). Jeho kniha Umění aromaterapie byla  
v češtině publikována  v roce 1992 a pro mnohé aromaterapeuty se stala biblí.

http://www.aromaterapie.cz/ud%C3%A1losti/xxii-mezinarodni-aromaterapeuticka-konference-s-nazvem-farmakologie-eterickych-oleju/

