CIAROMA III (2018) − Congresso Internacional de Aromatologia

 ܔPALESTRANTE CONFIRMADO: Dani Cuccia (Brasil)
 ܔPALESTRA ONLINE: Aromaterapia para crianças
Dani Cuccia é uma das palestrantes online que compõem a ilustre programação do CIAROMA III – Terceiro Congresso Internacional de
Aromatologia.
Aromaterapeuta, mãe e terapeuta holística, apaixonou-se pelo universo de cura por meio das plantas e agrega grande bagagem sobre o uso
de óleos essenciais em crianças.
Professora credenciada pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia (IBRA) desde 2014, desenvolve produtos aromaterapêuticos e cosméticos,
e oferece consultoria em aromatologia, cura do feminino, facilita constelações familiares e cursos de reiki, dedicando-se a auxiliar todos
aqueles que estejam em busca de caminhos para a harmonia do ser.
Em sua palestra exibida durante o CIAROMA, Dani Cuccia irá apresentar a ampla utilização da aromaterapia nos cuidados relacionados à
saúde de crianças e bebês.
Os óleos essenciais são versáteis e polivalentes e quando escolhidos de modo coreto e adequado, representam recursos naturais e
altamente eficazes para a manutenção do bem-estar e saúde das crianças. Atuam na luta contra bactérias e vírus, intensificando o sistema
imunológico ou equilibrando o sistema nervoso. Não criam dependência no organismo e a sua complexa composição não permite que os
vírus se tornem resistente aos tratamentos.
Você aprenderá como escolher os óleos essenciais para promover a prevenção e a cura de questões corriqueiras, que afetam o sistema
respiratório, sistema imunológico, pele e também as emoções das crianças e bebês durante a infância.
Quer conhecer como aplicar de modo correto e seguro os óleos essenciais em crianças?
O CIAROMA III acontecerá presencialmente em Belo Horizonte - MG, nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2018, no CENTRO MÉDICO
UNIMED E CENTRO DE INOVAÇÃO UNIMED, e contará com algumas palestras online a partir do dia 16 de novembro de 2018. A
programação conta com passaportes que permitem ao participante acompanhar o evento, na íntegra, presencialmente e também online.
Além de palestras, teremos o lançamento de livros (que poderão ser autografados pelos autores presentes) pela Editora Laszlo, estandes de
venda de produtos com preços exclusivos e workshops com palestrantes internacionais renomados, além de outras surpresas!
Para fazer sua inscrição, conhecer a programação já divulgada e obter maiores informações sobre o evento, acesse o site:
www.ciaroma.com.br
Curta a página do congresso para não perder nenhuma atualização:
https://www.facebook.com/congressodearomatologia/

