
Programa

17:30 h a 19:30 h17:30 h a 19:30 h17:30 h a 19:30 h17:30 h a 19:30 h

Coordina: Astrid Van Ginkel

Curs de Fitoteràpia

Objectius: Conèixer els usos medicinals de les plantes autòctones de 
Catalunya. Aprendre els usos casolans.

C/ Ferran el Catòlic, 3                                          

25200 Cervera (Lleida)                                   

Telf/Fax: 973 532110                                                  

www.fitomon.com - info@fitomon.com

5 sessions, dilluns del 09/11/09-

07/12/09

Destinataris: Destinataris: Destinataris: Destinataris: Estudiants i professionals 

de la salut i de les terapies alternatives, i 

interessats.

Ferran El Catòlic, 3   Cervera Ferran El Catòlic, 3   Cervera Ferran El Catòlic, 3   Cervera Ferran El Catòlic, 3   Cervera 

(Lleida)(Lleida)(Lleida)(Lleida)

7 Dec09 Plantes sedants, tranquilitzants, estimulants. Fitocosmètica.

30 Nov.09 Plantes pel sistema circulatori i renal.

16 Nov.09 L'ETNOBOTÀNICA. Veurem les plantes de la flora Catalana, els usos i 
aprofitaments (comestibles, cosmètiques, tintòries, ornamentals, industrials, 
tòxiques, màgiques, 5).

9 Nov.09: Introducció a la Fitoterapia. Indicacions. Preparacions. Fonts 
d’informació i bibliografia.

Professorat: VProfessorat: VProfessorat: VProfessorat: V aris

Preu: 100 €Preu: 100 €Preu: 100 €Preu: 100 €
23 Nov.09 Plantes digestives, hepàtiques  i respiratòries.

Cal fer factura?

Per fer efectiva la inscripció s'haurà de fer l'ingrés de: 100 €

al nº de compte

Nom Signatura

Data

Butlletí d'inscripció          Enviar per Fax juntament amb el comprovant bancari corresponent a l'import indicat

DedicacióEmpresa

    □ No  □ Si Dades per facturar

Cognoms

Codi Postal

Població

e-mailAdreça

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por usted en 

este formulario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad de mantener la relación 

contractual con el cliente, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a Centro de Asesoria Dr Ferrer S.L., del que Centro 

de Asesoria Dr Ferrer S.L. será titular y responsable, pudiendo usted en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan.

Indicant Nom assistent

Nom

TelfNIF

Atenció! Abans de realitzar la inscripció consultar places disponibles

 1491 0001 28 0010004362  / Triodos Bank


