Spaterapeut
För dig som redan är massör och vill lära dig Spabehandlingar

Hösten 2017

Bergqvists utbildning till Spaterapeut

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar
•
•
•
•

Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar
inom massage och friskvård sedan 1990.
Grundades av Lasse Bergqvist som arbetat som
idrottsmassör på elitnivå i över 30 år.
Är medlem i Branschrådet Svensk Massage.
Är medlem i EuropeActive (tidigare EHFA - European Health and Fitness Association).

•
•
•
•
•

Har yrkesutbildningar till Massagetereput.
Har yrkesutbildning till Personlig Tränare.
Har ett flertal vidareutbildningar inom massage och friskvård.
Medverkar i forskning runt behandlingsmetoder baserade på klassisk svensk massage.
Finns i Linköping.

Samarbetspartners
I utbildningen till Spaterapeut samarbetar vi med Himmelsby, där delar av
utbildningen kommer vara förlagd, och med Phytomer som tillverkar Spaprodukter.
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Kursinnehåll

Utbildningen till spaterapeut består av 10 dagars lärarledd undervisning samt praktik på hemmaplan.

Teoretisk undervisning

Praktisk undervisning

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Spahistorik
Produktinformation från Phytomer
Säljteknik - kundkort
Salongsetik – hygien
Inblick i nya teorier
Huden (anatomi, hudanalys, hudvårdschema med
mera)

Arbeta som spaterapeut
Större Spa-anläggningar söker idag medarbetare
som i grunden har en utbildning som massör,
helst certifierad av Branschrådet Svensk Massage.
Denna utbildning vänder sig till dig som redan är
massör och vill kombinera med spabehandlingar.
Att få jobba med avkopplande spamassage,
härliga leror med mera ger ett roligt och varierat
arbete som komplement till traditionella massagebehandlingar.

Kursupplägg och kursdatum
Kursen är upplagd som en intensivutbildning under två omgångar på 5 plus 5 dagar, där teori och
praktik varvas. Mellan omgångarna är det 7 veckor.
Vi tar bara emot max tio deltagare, så kursen är
exklusiv såtillvida att gruppen är liten och varje
deltagare får god handledning under de praktiska
passen.
Under första omgången sker undervisningen
enbart på skolan. Under andra omgången är två
dagar förlagda på Himmelsby spaanläggning. Himmelsby gårdshotell är beläget nära Mantorp, lite
utanför Linköping (cirka 25 minuter med bil från
skolan). Du kan läsa mer om Himmelsby på hemsidan www.himmelsbygardshotell.se
Under de två dagarna på Himmelsby får du uppleva spakänslan i en härlig miljö. Vi provar bland
annat på kurbad och eleverna får göra praktik och
ta emot kunder på anläggningen. Båda dagarna
blir du också bjuden på Himmelsbys utsökta gårdslunch!
Kursdatum:
30 sept - 4 okt plus 25-29 nov.
Dagar på Himmelsby är 27-28 nov.

Spamassage
Ansiktsmassage, ansiktsmask
Rengöringsteknik
Ler- och alginpackningar
Kurbad
Bodyscrub
Behandlingar på kunder

Boende på Himmelsby
gårdshotell
En bra ide för att njuta lite extra av dagarna på
Himmelsby är att boka in en övernattning den
27/11 till 28/11 också. Som elev på kursen kan
du boka till följande priser, där även access till
spaavdelningen ingår på kvällen!
Kostnad inklusive frukost:
Enkelrum		
795 kr
Dubbelrum		
995 kr (497 kr/person)
Fyrbäddsrum		
1600 kr (400 kr/person)
Del i dubbelrum eller fyrbäddsrum förutsätter att
det finns andra kursdeltagare att dela med.
Om du vill boka övernattning är det bara att du
kontaktar Himmelsby (013-331244) och bokar så
fort du fått bekräftelse på att du har en plats på
utbildningen.
Om du önskar del i dubbelrum eller fyrbäddsrum meddelar du detta vid rumsbokning
och så kan du förhoppningsvis få dela rum med
en annan kursdeltagare. Om detta inte skulle vara
möjligt får du ett enkelrum.
Avbokningsregler för rum är att bokningen är
bindande från 10 dagar innan ankomst.

Förkunskaper
Du bör vara massör med god praktisk erfarenhet.

Praktik
Du gör behandlingar på hemmaplan mellan tillfällena på skolan. Under andra omgången på
skolan tar du också emot kunder på Himmelsby.

Examination
För att få ut diplom från skolan krävs följande:
• aktivt deltagande på lärarledd undervisning.
• godkänt resultat på skolans prov.
• fullgjord praktik på skolan och på hemorten.
• hela kursavgiften betald.
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Kursledare

Resa och boende

Elinor Bergström är huvudansvarig för Spaterapeututbildningen. Hon har mångårig erfarenhet
som både massageterapeut och spaterapeut. Hon
har också jobbat som lärare hos Bergqvists i mer
än 15 år.
Nettan Hambalek har mångårig erfarenhet av
att driva skönhetssalong. Hon är hud- och spa-terapeut och undervisar om hudterapi, säljteknik som
spaterapeut med mera.
Alexandra Jastré är hudterapeut sedan 16 år
tillbaka. Hon har tidigare bland annat arbetat som
lärare på Elisabethskolan med hudterapeutsutbildning och drivit egen hudvårdsklinik. Alexandra
arbetar nu som utbildare för Phytomer och har
även uppdrag inom SHR (Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation).

Vad gäller boendet under utbildningstiden så
bistår vi gärna med en lista på inackorderingsrum
där kostnaden ligger på cirka 250 kronor per natt.
Vi har också kontakt med hotell och vandrarhem
vi kan rekommendera i närheten av skolan.
Vi har fri parkering vid skolan så det är lätt att
komma till oss med bil.
Bergqvist ligger en kort bussresa från
Linköpings station så det är också lätt att komma
till oss med fjärrbuss eller tåg.

Kostnad
Kursavgiften är 14320 kronor plus moms, totalt
17900 kronor.
I kursavgiften ingår allt kursmaterial (produkter, pärmar) samt även produkter för behandling
på hemmaplan och luncher på Himmelsby.

Finansiering av kursavgift
Om du behöver hjälp med finansieringen av
kursavgiften kan vi rekommendera att du kontaktar vår samarbetspartner Human Finans. Human
Finans erbjuder olika alternativ till delbetalning av
alla våra utbildningar. Du kan till exempel räntefritt dela upp din betalning i 12 månader.
Mer information om detta kan du få på Human
Finans hemsida www.humanfinans.se.
Du kan också ringa Human Finans på telefon
08-560 201 15 för gratis rådgivning.

Fakta Phytomer
Phytomer har ett team med mer än 20
vetenskapliga experter och specialister
på hudbiologi som arbetar med att forska
fram nya aktiva marina ingredienser för
att utveckla behagliga och högeffektiva
produkter. Forsknings-och tillverkningsmetoderna garanterar en perfekt kvalitet med
optimal tolerans och integrerar principerna för en hållbar utveckling av havsmiljön.
Phytomers forskare studerar algernas
och havsväxternas komplicerad försvarssystem för att överleva i ogästvänliga miljöer
(vågor, UV-strålning, miljöföroreningar,
osv.). De utvinner de mest avancerade
aktiva ingredienserna, som integreras i en
högpresterande formula, med förmåga att återskapa denna naturliga process i huden.
Phytomer använder havets resurser på ett genomtänkt och hänsynsfullt sätt och är en av de
första att själv odla alger för kosmetiskt bruk med ett marint odlingsprogram på en 70 hektar
stor koncession i en skyddad zon. Programmet inkluderar odling av utrotningshotade växter som
senare kan plateras ut i sin naturliga miljö. Ett smart ekologiskt system, 100% naturligt, gör det
möjligt att behandla vattnet som använts i produkttillverkningen uteslutande med hjälp av lokala
växter som renar utan något som helst kemiskt lösningsmedel.
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Anmälan till Spaterapeut
Hösten 2017, 30 sept - 4 okt plus 25-29 nov
Efternamn

Förnamn

Telefon bostad

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-mail

Vi skickar dig en bekräftelse så fort vi tagit emot din ansökan.
Faktura på kursavgiften kommer skickas till dig cirka sex veckor innan kursen börjar och ska
vara betald senast två veckor innan kursstart.
Du har 14 dagars lagstadgad ångerrätt på din anmälan och fram till två veckor innan kursstarten kan du utan kostnad avboka din plats.
Om du betalt in kursavgiften och därefter av någon anledning måste avbryta studierna återbetalas kursavgiften proportionellt till den tid som återstår av utbildningen, efter att 2500
kronor avdragits för administrativa kostnader och utdelat material som ej kan återlämnas. Om
du betalat in kursavgiften och därefter inte påbörjar utbildningen drar vi av 500 kronor i en
administrativ avgift och återbetalar resterande kursavgift till dig.
Du behöver inte lämna läkarintyg eller några andra intyg vare sig vid avbokning eller avbruten
utbildning.
Sista anmälningsdag är 25:e augusti 2017.

_______________________________________________________________________________
Datum					Underskrift
Ansökan skickas till nedanstående adress:
Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar, Roxviksgatan 8A, 582 73 Linköping
Telefon: 013-137506, e-mail: info@massageutbildningar.se
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