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KÉPZÉSEINK 2021.
II. FÉLÉV
2021.10.16

szombat

Trichológia

2021.10.17

vasárnap

Trichológia

2021.10.30

2021.10.31

2021.11.13

szombat

vasárnap

szombat

Hosszú Orsolya

6 óra

Bevezetés a Trichológiába. Szervrendszerek kapcsolata a hajjal.

Hosszú Orsolya

4 óra

Biológiai hajciklus és alapvető betegségek

Dr. Kristóf Margit

2 óra

Biológiai hajciklus és alapvető betegségek

Dr. Kristóf Margit

4 óra

Gyakorlati Trichológia és a kapcsolódó komplementer gyógyászati
állapotfelmérés. A fejbőr biológiája (szimbioták), alapszintű hajbetegségek.

Hosszú Orsolya

2 óra

Gyakorlati Trichológia és a kapcsolódó komplementer gyógyászati
állapotfelmérés. A fejbőr biológiája (szimbioták), alapszintű hajbetegségek.

Hosszú Orsolya

3 óra

A hajas fejbőr és hajbetegségek kezelési módszerei és terápiái. A
Trichológiát támogató egyéb kiegészítő módszerek (gyógynövények,
étrend-kiegészítők, stressz menedzsment)

Dr. Bagi Gabriella

3 óra

A hajas fejbőr és hajbetegségek kezelési módszerei és terápiái. A
Trichológiát támogató egyéb kiegészítő módszerek (gyógynövények,
étrend-kiegészítők, stressz menedzsment)

Árvay Bálint

2 óra

Hormonegyensúly az egészséges hajért: pajzsmirigy, mellékvese. Jódpótlás
fontossága, kofaktorai a hajvesztés fókuszából. Hiányállapotok és a
hajhullás. Helytelen diéták, stressz, mikrobiom.

Hosszú Orsolya

4 óra

Skalpdiagnosztika, hajhagyma deformációk

Trichológia

Trichológia

Trichológia
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2021.11.06

2021.11.07

2021.11.20

2021.11.21

2021.11.27

szombat

vasárnap

szombat

vasárnap

szombat

Integratív és funkcionális táplálkozási ismeretek

Integratív és funkcionális táplálkozási ismeretek

Dr. Báthory Gábor

6 óra

Az integratív és funkcionális táplálkozástan alapjai. Az egészséges
mikrobiom.

Bell Barbara

3 óra

Az emésztőrendszer anatómiája, működése.

Pangl- Szarka Dorottya

3 óra

Alkalmazott táplálkozástudomány - Anyagcsere- és emésztőrendszeri
betegségek terápiájában alkalmazott diéták a gyakorló dietetikus
szemével

Dr. Kristóf Margit

2 óra

Élelmiszerek okozta nem kívánatos reakciók II. (allergia, intolerancia,
érzékenység stb.)

Dr. László Mária

4 óra

Az emésztőrendszer működésének összefoglaló áttekintése,
emésztőrendszeri patogének, candidiázis és komplementer
diagnosztikájuk.

Dr. Báthory Gábor

6 óra

Élelmiszerek okozta nem kívánatos reakciók I. (antitápanyagok,
mikotoxinok, növényvédőszerek). Táplálkozási terv és életmód tanácsok
kialakítása a gyakorlatban.

Dr. Krkos Károly

3 óra

Emésztőszervi eredetű problémák orvosi labor-, ill. komplementer
diagnosztikája (pl. Foodtest 200+)

Hosszú Orsolya

2 óra

Pszichoszomatikus dietetika, bevezetés a hajgyógyászat tudományába

Prof. Dr. Schumann Béla

1 óra

Anti Aging Medicina

Integratív és funkcionális táplálkozási ismeretek

Integratív és funkcionális táplálkozási ismeretek

Integratív és funkcionális táplálkozási ismeretek
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Dr. Krkos Károly

Prémus Viktória

2021.11.28

vasárnap

1 óra

Jódforgalom, pajzsmirigy hormontermelés, hormon metabolizmus.
Pajzsmirigy működés értékelése, a diagnosztika alapjai, diagnosztikai
problémák, leggyakoribb pajzsmirigy betegségek.

1 óra

Ételérzékenységekről általában: Az IgG ételintolerancia mechanizmusának
és tüneteinek áttekintése – mikor ajánljuk a tesztet? A FOODTEST-ről.
Lelet, hogy néz ki és miért?
Határértékek- Pozitív értékek- Pozitívnak minősülő értékek (kazein, alfalaktalbumin, béta- laktoglobulin, gliadin) Keresztreakciók a leletben és
azon kívül. Egymással rokon élelmiszerek, és egymással nem rokon
élelmiszerek közt. Eredményt befolyásoló tényezők. A lelet után. Diéta,
megfelelő étkezés. Egyéb vizsgálatok? Kiegészítő kezelések és
táplálékkiegészítők

3 óra

Pajzsmirigy és mellékvese kardinális kérdései, diszfunkciók, megoldások.
Progeszteron-ösztrogén egyensúly (talanság), prolaktin problémák.
Táplálkozás hatása a hormonális problémáknál: nemi hormonok
egyensúlya, vércukor szabályozás zavarai, inzulinrezisztencia,
cukorbetegség. Jódigényes szerveink: pajzsmirigy, mellek, petefészkek,
várandósságra való felkészülés, magzati fejlődés, idegrendszer,
immunrendszer. A jódhiány lehetséges következményei ezeken a
területeken

2 óra

A jód egyes formái és tulajdonságaik. A jód útja a sejtekig. A jód története
dióhéjban. A jódellátottság vizsgálati módszerei: a jódhiány szintjei, okai
és diagnosztikája. WHO szpot teszt ill. a jódtelítettségi teszt.
Felelősségteljes 21. századi jódpótlás a gyakorlatban: a jód protokoll, mint
komplex stratégiai rendszer. Ellenjavallatok.

Nyílt nap

Dr. Bagi Gabriella

Árvay Bálint
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