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Oferta kursu 

Kobido Japoński lifting twarzy 

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, masażystów, kosmetyczek, osób związanych z branżą 
beauty 

Kurs pozwala zapoznać się z tradycyjnymi japońskimi technikami masażu. Uczestnicy kursu 
nauczą się pracy na punktach akupresury, tak by uzyskać oczekiwany efekt liftingujący. 
Ogromne znaczenie dla skuteczności japońskiego masażu twarzy jest dobranie odpowiedniej 
techniki do indywidualnych potrzeb klienta. 

Trener: Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 12 lat czynnie szkoli z zakresu 
technik masaży orientalnych, autor programów i technik masaży dla obiektów Spa, założyciel 
Akademii Spa w Warszawie 

Liczba uczestników: max. 20 osób 

Czas trwania kursu: 24 h  

Kurs obejmuje: 
niezbędne materiały szkoleniowe  
indywidualne konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu  
certyfikat  
przerwy kawowe  

Forma zaliczenia: zadanie praktyczne  

* * *
Istnieje możliwość udziału w kursie korzystając z dofinansowania lub refundacji

ze środków europejskich w wysokości do 80% ceny kursu.
O szczegóły zapytaj naszego konsultanta.

* * *
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Czego nauczysz się na kursie: 

Dowiesz się jak wykonać masaż tkanek głębokich na mięśniach twarzy oraz rozluźnić struktury 
tworzące zmarszczki mimiczne. Zapoznasz się z drenażem limfatycznym oraz głębokimi 
technikami liftingującymi i akupresurą. Kurs Kobido składa się z części teoretycznej oraz 
praktycznej. Uczestnicy kursu poznają zagadnienia dotyczące akupresury twarzy oraz ogólne 
zasady wykonywania japońskiego masażu twarzy. Kobido należy do jednej z najtrudniejszych 
technik masażu w Japonii jeśli nie na Świecie, zawiera największą ilość i najbardziej 
skomplikowane połączenia technik manualnych, które w końcowym efekcie dają 
spektakularne efekty. Kobido to zbiór technik: masażu tkanek głębokich, drenaż limfatyczny, 
elementy masażu relaksującego niwelujące napięcia mięśniowe, lifting, akupresura. Kobido to 
sesja masażu dla klienta, pozwalająca uzyskać dodatkowy efekt regeneracji i odzyskania sił 
gdzie poprzez pracę na punktach akupresurowych przywracamy harmonię całego organizmu. 
Kobido poprzez rozbudowanie sekwencji ruchów pozwoli Ci dobierać techniki masażu 
indywidualnie pod kątem zmian widocznych na tkankach. 


