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MADEROTERAPIĄ
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Stymuluje krążenie krwi i limfy, co pomaga w odprowadzaniu

i wyeliminować toksyny.

Zmniejsza retencję płynów

Stymuluje lipolizę. Proces ten jest dobrze znany z doskonałego

działania antycellulitowego i redukcji miejscowego tłuszczu.

Działa na układ nerwowy: Sprzyja relaksacji i zmniejsza

poziom stresu u pacjenta.

Poprawa fizyczna: Odgrywa podstawową rolę w tonowaniu mięśni

i zwiększeniu wydolności fizycznej

TECHNIKA MASAŻU, KTÓRA
REWOLUCJONIZUJE SEKTOR URODY

LMaderoterapia to technika masażu, w której wykorzystywane są

drewniane narzędzia.

Technika ta jest naturalna i nieinwazyjna, co czyni ją jednym z najbardziej

popularnych obecnie zabiegów.

Jest wiele osób, które uciekają się do tego zabiegu ze względu na jego

wspaniałe rezultaty.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z MADEROTERAPII



3. RENTOWNOŚĆ
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Maderoterapia jest obecnie zabiegiem przynoszącym liczne korzyści

dla klientów, ale czy jest korzystna dla firmy?

Odpowiedź brzmi: tak

Maderapia jest zabiegiem, który powinieneś włączyć do swojego

ponieważ oferuje dużą opłacalność dla terapeuty:

DLACZEGO POWINIENEM WŁĄCZYĆ 
MADEROTERAPIĘ W MOIM OŚRODKU?

ZWIĘKSZY SIĘ ILOŚĆ REZERWACJI W TWOIM OŚRODKU

POWIĘKSZA SIĘ BAZA KLIENTÓW

BĘDZIESZ MÓGŁ UZUPEŁNIĆ INNE

ZABIEGI OFERUJĄCE NIESAMOWITE REZULTATY

WŁĄCZ MODNY ZABIEG, ABY ROZPOCZĄĆ
CZYNIĄC SWÓJ BIZNES DOCHODOWYM



NASZE SZKOLENIA
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MG

CO OBEJMUJE KURS "BEAUTY"
KURS MADEROTERAPII SKŁADA SIĘ Z?

Nasze szkolenie "Beauty Maderoherapy" szkoli naszych kursantów w

naszej własnej ekskluzywnej metodologii, ucząc się podstaw

maderoterapii ciała

oraz wprowadzenie do maderoterapii twarzy. Nasza technika jest

naturalna i nieinwazyjna. Łączy nasze instrumenty z unikalnymi ruchami

i jest najbardziej pożądanym kursem przez naszych studentów z całego

świata.

We wszystkich naszych szkoleniach stosujemy naszą własną metodę "BS"

opartą na filozofii "nieinwazyjności", ponieważ najważniejsze jest dobre

samopoczucie i pielęgnacja ciała.i pielęgnacja ciała.

Nasze narzędzia są specjalnie zaprojektowane, aby dopasować się do

konturów twarzy, aby osiągnąć najlepsze rezultaty
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BEAUTY MADEROTERAPIA

MADEROTERAPIA GLOBAL

In wood, we trust

ZESTAW DO 
CIAŁA

MADEROTERAPIA GLOBAL

In wood, we trust

 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
oznasz naszą metodę "BS" opartą na filozofii "nieinwazyjnej".

Szkolenie teoretyczne 2 godziny + 6 godzin praktyki z prawdziwymi

modelkami.

Dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat terapii ciała i

twarzy maderoterapii.

REZULTATY NASZEJ METODY

CO ZAWIERA KURS?

 ZESTAW DO
 TWARZY

PODWÓJNA 
CERTYFIKACJA 

OBSŁUGA

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI

+ + +


