AYURVÉDA … AROMATERAPIE … JÓGA … PERMAKULTURA …

BYLINKÁŘSTVÍ
ve Hvozdu

www.permajoga.cz

aneb Bejlí v zahradě, koupelně a v kuchyni

26. - 28. 7. 2019
v Merbolticích
Kurz o všem, co se týká pěstování, sběru a zpracování léčivých bylin.
Poznáme co nám nabízejí Aromaterapie, Ajurvéda a permakultura při práci
s bylinami a jejich zpracování na domácí lékárnu a drogerii.
... byliny divoké i pěstované, probereme tradiční i nové způsoby jejich využití … jak je úspěšně pěstovat a množit
v rámci trvale udržitelné zahrady, od semínka až k semínku … správné načasování a způsob sběru, kombinace bylin
v zahradě i v čajových směsích, základní tradiční recepty – maceráty, čaje, tinktury, balzámy, oleje, kořenící směsi.
Praktickou částí víkendu je výroba medicíny, kterou si odvezete domů i s recepty … vyrobíme si vše potřebné pro
kosmetické ošetření pleti z toho, co máme v kuchyni - peeling, masku, tonikum, pěstící krém a další překvapení....
Cena kurzu: 3000 Kč (včetně materiálu na výrobu medicíny). Záloha 1000 Kč při přihlášení.
jídlo a a ubytování v místě konání: 900 Kč za celý víkend. Těšíme se na vás a na LÉTO PLNÉ BYLIN
Místo konání: Spolek Hvozd, Merboltice 95, CHKO České středohoří
kontakt: katka.hora@gmail.com Katka Horáčková, www.permajoga.cz
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