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Tanfolyamok és 
gyógynövénytáborok tartása, 

gyógynövényfotók és szakmai 
anyagok készítése

Illóolajnövények, illóolaj-ismeret és aromaterápiai alapok
(40 óra) 

A tanfolyam helyszíne: Budapest, V. kerület, Nyugati tér 9. (Nyugati Oktatási Központ)

A tanfolyam kezdési időpontja: 2014. szeptember 20.

A tanfolyam utolsó napja: 2014. október 11.

A  tanfolyami  foglalkozások  időtartama:  2014.  szeptember  20.,  27.,  október  4.,  11. 
(szombatonként 9-17,30 óráig).

A tanfolyam díja: 35.000.-. A tanfolyam díját két részletben lehet befizetni.

A  tanfolyam  előadója: Dr.  Babulka  Péter  (telefon:  06-20-486-2772,  e-mail: 
babulka.peter@gmail.com, tarnicsbt@gmail.com).  Az előadó szakmai tevékenységéről az 
alábbi  honlapokon  található  információ:  www.tarnics.hu,  www.etnofarmakologia.hu, 
www.herbindex.hu.

A jelentkezés  feltétele: a  díj  első  részletének  (17.500  Ft.)  befizetése  (legkésőbb  2014. 
szeptember 10-ig). A tanfolyamra 2014. augusztus 1.-től lehet jelentkezni. A már befizetett 
részletet  a  részvétel  elmulasztása  esetén  visszafizetni  nem tudjuk,  de  egy  éven  belül  a  
következő  „Illóolajnövények,  illóolaj-ismeret  és  aromaterápiai  alapok”  tanfolyam díjába 
beszámítjuk.  A  tanfolyamdíj  második  részletének  befizetése  a  tanfolyam  első  napján 
esedékes.

Az előleg befizetésének módja: a Babulka Péter bankszámlájára [pénzforgalmi jelzőszám 
(CIB  Bank):  10700608-67842252-51100005]  történő  átutalással.  Kérjük  tüntesse  fel  a 
közlemények rovatban a jelentkező nevét és az „AROMA előleg” megjelölést.  Felhívjuk 
szíves figyelmét arra, hogy átutalás esetén számlát csak a számlatulajdonos nevére tudunk  
kiállítani,  valamint  arra  is,  hogy  átutalás  előtt  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  tanfolyam 
előadójával a személyes adatok (név, cím, elérhetőség) regisztrálása céljából.



A tanfolyami előadások témái

Az illóolajok használata a múltban és a jelenben
Az  aromaterápia  különböző  irányzatai  (populáris-,  masszázs-,  klinikai-,  kozmetikai-, 
wellness- stb.)
Illóolajok előfordulása a növényvilágban
Az illóolajok kinyerésének különféle módjai
Illóolajok a kiskereskedelemben
Az illóolajok minőségének és minőség megőrzésének főbb kérdései (minőségi előírások - 
minősítések, tárolási feltételek, fogyasztók részére történő információk biztosítása stb.)
Az illóolajok fontosabb kémiai jellemzői
Az illóolajok fontosabb hatásai
Az illóolajok felhasználásának fontosabb területei (gyógyszeripar, élelmiszeripar, likőripar, 
kozmetikai ipar, wellness szolgáltatások, gyógytermékek és étrendkiegészítő készítmények 
előállítása, balneoterápiás kezelések, öngyógyítói gyakorlat stb.)
Az  illóolajok  és  illóolajos  készítmények  alkalmazásának  fontosabb  biztonsági  kérdései 
(adagolási  irányelvek,  felhasználási  módok,  nemkívánt  mellékhatások,  alkalmazási 
lehetőségek  különleges  figyelmet  érdemlő  esetekben:  kisbabáknál,  várandósoknál, 
epilepsziás betegeknél stb.)
Illóolajok a szakirodalomban: az illóolajokkal, illóolaj összetevőkkel végzett tudományos 
kísérletek és humán vizsgálatok fontosabb tapasztalatai
Illóolajok és az aromaterápiás gyakorlatban használt fontosabb zsíros olajok monografikus 
ismertetése (növénynév, kinyerési mód, főbb összetevők, főbb hatások, főbb alkalmazások, 
előfordulás különféle készítményekben stb.) (kb. 50 -féle illó- és zsíros olaj)
Illóolajos  növények,  illóolajok  és  illóolajos  készítmények  terápiás  alkalmazási 
lehetőségeinek  bemutatása  néhány  fontos  területen  (pl.  mozgásszervi  betegségek, 
légzőszervi  betegségek,  szorongások  -  alvászavarok  -  káros  stressz  (distressz)  kezelése, 
emésztőrendszeri betegségek, fog- és szájápolás)

A tanfolyamon az elméleti előadások mellett gyakorlati foglalkozások is lesznek.


