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INTRODUCCIÓ 
Aromateràpia Científica i aplicació terapèutica en la gestió del dolor 
 
L’aromateràpia científica es basa en la utilització dels olis essencials en la 
prevenció i millora de diverses patologies. Es recolza en la relació que hi ha  
entre les molècules aromàtiques presents als olis essencials i les seves 
conegudes i demostrades accions terapèutiques. 
Degut a la gran complexitat i potència dels olis essencials és necessari 
adquirir uns coneixements concrets (possibles toxicitats, formes d’ús, 
dilucions i posologia, etc.) abans de començar a fer-los servir amb finalitats 
terapèutiques. 
Amb aquesta xerrada es pretén que s’assoleixin les bases necessàries per a 
una utilització prudent i segura dels olis essencials i la seva aplicació pràctica 
en la gestió del dolor i la inflamació. 
 
DIRECCIÓ 
Comissió de Formació Continuada 
 
COORDINACIÓ 
Dra. Francisca Maria Santandreu. Coordinadora de formació del COFIB 
 
DATA I HORARIS 

 
Ø Data: Dimarts, 13 de novembre de 2012 

 
Ø Horari: 16-20h 

 
SEU 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè núm. 4, 
Palma 
 
HORES LECTIVES 
4 hores. 
 
INSCRIPCIÓ 
Col·legiats: 10 €. 
No col·legiats: 15 €. 
Data límit d’inscripció: 2 de novembre 
 

http://www.pranarom.com
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PROGRAMA 
 
1ª part:  

• Conceptes bàsics d’Aromateràpia científica 
• Qualitat dels olis essencials i procés d’extracció 
• Famílies bioquímiques i relació estructura-activitat terapèutica 
• Toxicitat dels olis essencials 
• Vies i formes d’administració 

 
2ª part:  

• L’activitat antiinflamatòria dels olis essencials en les patologies 
articulars, musculars i tendinoses 

• Les propietats venotòniques i limfotòniques dels olis essencials per 
als trastorns de la circulació 

 
PROFESSORAT 
 
Laura Mestres i Fossas, llicenciada en Farmàcia i en Ciència i Tecnologia 
dels Aliments. Formada en Aromateràpia Científica per l’Escola  
francesa (Collège International d’Aromathérapie Dominique Baudoux). Amb 
més de 10 anys d’experiència en l’estudi i la difusió dels olis essencials amb 
finalitat terapèutica. Responsable de formació de PRANAROM Espanya en 
aromateràpia científica. 
 
 
Per cortesia de laboratoris PRANAROM Espanya s’oferirà un aperitiu al 
finalitzar el curs. 

http://www.pranarom.com


                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  

 

Setembre 2012 / Juny 2013 
 
 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT:  

TITULACIÓ:  

Nº COL.LEGIAT i DNI:  
 

LLOC DE TREBALL:  

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL 

 

E-MAIL i TELÈFON  

COL·LEGIAT QUE REALITZA 
EL PAGAMENT 

 

ENTREGA DE MATERIAL 
                                           
                 PAPER                                                E-MAIL 

 

 

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació 

COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax 

971228324. 
 

Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS s’efectuarà al Col·legi, o bé 

mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-0200843318 

de ”la Caixa”. 
Signatura 

 

 

el/la titular 

http://www.cofib.es
mailto:formacio@cofib.es

