Vidareutbildningsvecka i Medicinsk laser i Portugal
I det underbara Algarve, närmare bestämt i Vila Real de Santo António, precis vid
spanska gränsen. Håller jag vidareutbildning i Maj 2022.
Vila Real de Santo António är en charmig liten stad som ligger precis vid floden Guadiana
som delar Portugal från Spanien. Maj månad är vädermässigt en väldigt fin månad i
Portugal och vi börjar njuta av sommar temperaturer här.
Ni bor i gamla delen av staden med gångavstånd till allt, affärer, marknad, restauranger,
stranden, gym, vackra promenadstråk i pinjeskogar och en helt underbar milslång
strand. Ni delar en nybyggd super fräsch lägenhet som består av 2 kompletta sviter,
vardagsrum och komplett utrustat kök.
Hämtning och lämning på flygplatsen i Faro ingår.
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Lördagen den 7 maj. Inchecknings dag: Tid att installera sig och koppla av lite.
Söndagen den 8 maj. Guidad promenadtur samt lunch på en trevlig
fiskrestaurang.
Måndagen den 9 maj: Teoretisk och praktisk genomgång av lymfsystemet. Ni får
lära er grepp och lymfmassage samt hur man arbetar med medicinsk laser som
komplement i behandlingen.
Tisdagen den 10 maj. Vi fortsätter med utbildningen i lymfsystemet.
Onsdag den 11 maj. Ledig dag. Sevilla brukar vara populärt utflyktsmål.
Torsdag den 12 maj. Vi fortsätter fördjupa oss i praktisk tillämpning av
medicinsk laser vid olika problemområden allt efter era behov.
Fredagen den 13 maj. Praktisk dag. Vi arbetar med patientfall. Anamnes
genomgång, journalföring. Kursavslutning på kvällen.
Lördagen den 14 maj. Hemresa.

Pris: 10.000:- för hela veckan. Frukost ingår. Begränsat till 4 platser. För mer
information om utbildningen eller anmälan kontakta mig på info@completewellness.nu
Välkomna!

Kursledare:
Kristina Schöldström Leg. Sjuksköterska, Vårdlärare, Cert.
Laserterapeut, Lymfterapeut, Zonterapeut, samt Dipl.
Massör.
Har arbetat med medicinsk laser i mer än 20 år på egen klinik.
Kristina har i många år drivit sin mottagning med en Holistisk
inriktning där hon utgått från en helhetssyn på människan. Här
har medicinsk laser varit en viktig del i att hjälpa människor
med smärta och inflammatoriska tillstånd. Sedan mer än 12 år
tillbaka driver utbildningsföretag med grundutbildningar och
vidareutbildningar i medicinsk laser. En av anledningarna till
detta har varit att skapa trygga terapeuter med en ökad
kunskap inom medicinsk laser. Kristina driver också nätverket
www.medicinsktlaserforum.se och har hjälpt och inspirerat
många terapeuter inom laserterapi.
Referenser från tidigare deltagare:
Vidareutbildningen i Portugal var en mycket givande vecka. Nu känner jag mig ännu tryggare
med lasern. Riktigt djupdykande, plus för helhetstänk i praktiken. Bra djup i teorin och bra
koppling mellan teori och praktisk tillämpning. Tack för en kanonvecka. Kommer gärna på
fler utbildningar.
Veronica Höglund
Medicinsk fotvård o Laserterapeut
Husqvarna
Att få möjligheten att åka till Portugal var helt fantastiskt. Kristina vet verkligen vad hon
pratar om och kan verkligen sin sak. Jag ser fram emot att komma hem och köra igång med
mina nya kunskaper.
Linda Haraldsson
Massage terapeut, Dipl. Laserterapeut
Stora Skedvi
Allt har varit över min förväntan och Kristina är mycket pedagogisk och noggrann. En
fantastisk vecka!
Ingela Allansson
Laserterapeut, Mental coach, Andningsinstruktör
Vartofta
Mycket bra upplägg. Kristina bjuder mycket på sig själv och sina kunskaper. Trevliga ljusa
lokaler.
Birgitta Lundahl
Dipl. Laserterapeut, Dipl. Massageterapeut
Arlöv

Underbar miljö att lära sig och utvecklas vidare. Det fanns gott om tid att etablera god teknik
och välja verksamma behandlingsmetoder.
Hanna Lie Deiras
Dipl. Laserterapeut, Akupunktör
Göteborg

