
Γίνε ο ιδανικός Spa Therapist

Εκπαιδευτικές ενότητες



Η Release & Relax Motion αποτελεί ένα πρότυπο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 αναγνωρισμένο από 
τον ΕΟΠΕΕΠ με ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2100349

Η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους καθηγητές που προέρχονται από την Αισθητική, τη 
Φυσικοθεραπεία και το χώρο των Spa. Έχουμε δημιουργήσει για εσάς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
σπουδών ανταποκρινόμενο στην προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Τα μαθήματα μας συνδυάζουν 
τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η σχολή σας χορηγεί πιστοποίηση γνώσεων για τις κύριες ειδικότητες και 
βεβαιώσεις παρακολούθησης για τα μεμονωμένα προγράμματα της επιλογής σας. Επιπλέον, στο τέλος των 
μαθημάτων σας δίνουμε όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Τα βιβλία μας είναι δομημένα σε 
πολλές επεξηγηματικές φωτογραφίες - video και κείμενο κάνοντας εύκολη την αφομοίωση της ύλης.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων θεραπευτών στον χώρο της ομορφιάς και της ευεξίας 
καθώς και η άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση. Γι’ αυτό μεριμνεί το Γραφείο Σταδιοδρομίας της 
R&R motion μέσα από τις συνεργασίες του μεγάλα ονόματα Resort - Spa σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πάντα 
δίπλα σας, όλη τη σεζόν, αναζητώντας τον ιδανικό χώρο εργασίας για εσάς. 

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μελετήσετε τις ενότητες μας και να έρθετε να φτιάξουμε μαζί το δικό 
σας επαγγελματικό προφίλ!

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της R&R Motion



“Άγγιγμα Ομορφιάς”

Οι διδακτικές ενότητες του Beauty Therapist συνδυάζουν τις βασικές θεραπείες αισθητικής πρoσώπου και 
σώματος και μια σειρά από τεχνικές μασάζ ευεξίας και χαλάρωσης. Επίσης,  πέραν τις πρακτικής εξάσκησης, 
τα μαθήματα δίνουν μεγάλη βάση στην αξιολόγηση του πελάτη μέσα από τη δημιουργία εξατομικευμένων 
πρωτοκόλλων θεραπειών καθώς και στην προώθηση καλλυντικών προϊόντων για πρόσωπο & σώμα. 

1. Αισθητική Σώματος
2. Αισθητική Προσώπου
3. Αποτρίχωση
4. Spa Marketing
5. Swedish Massage
6. Pregnant Massage
7. Rejuvance Φυσικό Lift
8. Gua Sha 
9. Αρωματοθεραπεία 
10. Λεμφικό Μασάζ
11. Μασάζ Κυτταρίτιδας 

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 10 μήνες
Ώρες διδασκαλίας: 418
Ημέρες - Ώρες μαθημάτων: 
Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 - 15:00 - Σαββατοκύριακα  9:00 -17:00
Κόστος: Από 225€/μήνα  *με προκαταβολή 250€

“Η ολοκληρωμένη γνώση”

H ειδικότητα του Spa Therapist αποτελεί έναν πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο με όλες τις ενότητες μαθημάτων 
της R&R motion. Περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του τομέα της Αισθητικής, εξειδικευμένα πρωτόκολλα 
για θεραπευτικό και χαλαρωτικό Μασάζ καθώς και  τις βασικές αρχές του Spa Marketing. Σκοπός αυτής της 
ειδικότητας είναι η σύνθεση του ιδανικού θεραπευτή-ριας που να μπορεί να απορροφηθεί άμεσα στην αγορά 
εργασίας.

1. Αισθητική Σώματος
2. Αισθητική Προσώπου
3. Αποτρίχωση
4. Spa Marketing
5. Swedish Massage
6. Pregnant Massage
7. Rejuvance Φυσικό Lift
8. Gua Sha 
9. Αρωματοθεραπεία 
10. Λεμφικό Μασάζ
11. Μασάζ Κυτταρίτιδας
12. R&R Massage
13. Sports Massage
14. Deep Tissue Massage
15. Thai Massage

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 10 μήνες
Ώρες διδασκαλίας: 538
Ημέρες - Ώρες μαθημάτων: 
Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 - 15:00 - Σαββατοκύριακα  9:00 - 17:00
Κόστος: Από 270€/μήνα  *με προκαταβολή 250€



“Η τέχνη του μασάζ στα χέρια σου”

Η ειδικότητα του Massage Therapist αποτελείται από  έναν ιδανικό συνδυασμό με τεχνικές θεραπευτικού και 
χαλαρωτικού μασάζ  που στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της ευεξίας του σώματος. 
Επιπλέον, εκτός από το πρακτικό μέρος, μαθαίνεις τρόπους προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing) 
ώστε να μπορείς να προωθήσεις πιο εύκολα τις υπηρεσίες σου αλλά και τα προϊόντα του εργασιακού σου 
χώρου.

1. R&R motion Massage
2. Sports Massage
3. Deep Tissue Massage
4. Thai Massage
5. Swedish Massage
6. Pregnant Massage
7. Spa Marketing

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 9 μήνες
Ώρες διδασκαλίας: 215
Ημέρες - Ώρες μαθημάτων: Σαββατοκύριακα 9:00 - 17:00
Κόστος: Από 183€/μήνα  *με προκαταβολή 250€

“Περιποίηση & Φροντίδα με διάρκεια στον χρόνο”

Η αισθητική ως όρος περιγράφεται σαν την εμπειρία που προσλαμβάνουμε μέσω των αισθήσεων 
και είναι συνυφασμένη με την ομορφιά, την αναζωογόνηση αλλά και με την υγιεινή του ανθρώπινου 
προσώπου και σώματος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας Αισθητικής της R&R Motion είναι προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, στοχεύοντας να σας μεταδώσει 
εξειδικευμένες γνώσεις σε ότι αφορά την αισθητική προσώπου & σώματος και την 
αποτρίχωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε ο ιδανικός επαγγελματίας και να 
εργαστείτε άμεσα σε ένα χώρο δραστήριο, διαρκώς αναπτυσσόμενο και προσοδοφόρο. 

Στο σεμινάριο διδάσκονται:
1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
• Δερματολογία σώματος • Κυτταρίτιδα • Παχυσαρκία • Χαλάρωση
• Μάλαξη για κυτταρίτιδα και παχυσαρκία • Τι είναι Θαλασσοθεραπείαβ - SPA
• Λουτροθεραπεία και λασποθεραπεία στην αισθητική σώματος

2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• Δερματολογία προσώπου • Ανάλυση δέρματος (τύποι) - Αναγνώριση - Αξιολόγηση 
• Θεραπείες προσώπου (ενυδατικές, αντιγηραντικές, κτλ) • Καθαρισμός προσώπου 
• Peeling (θεωρία και πρακτική) • Μάσκες (θεωρία και πρακτική)

3. ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  
• Γενικές γνώσεις για την τρίχα • Τι είναι αποτρίχωση
• Προσωρινός τρόπος μεγάλης χρονικής διάρκειας • Κολλώδη σκευάσματα  
(Κεριά: κρύα - ζεστά - χαλάουα) • Πενσέτα • Αντενδείξεις αποτρίχωσης

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 4 μήνες
Ώρες διδασκαλίας: 195
Ημέρες - Ώρες μαθημάτων: Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:00 - 15:00
Κόστος: Από 275€/μήνα  *με προκαταβολή 250€



“4 υπηρεσίες μάλαξης σε 1”

Το Sports Massage αποτελεί ποιοτική, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη θεραπεία massage που διαθέτει κάθε spa 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει σχεδιαστεί για αθλητές, αλλά είναι χρήσιμο για όλους τους ανθρώπους με 
χρόνιους πόνους, τραυματισμό ή έλλειψη εύρους κίνησης.                                                                                                
Πρόκειται για ένα βαθύ, θεραπευτικό μασάζ, ιδανικό για πρόληψη - θεραπεία κατά την αθλητική δραστηριότητα 
ή σε ανθρώπους με έντονα καθιστική ζωή. 
Οι ειδικές πιέσεις, οι τεχνικές και οι διατάσεις της αθλητικής μάλαξης, προκαλούν διαστολή και ελαστικότητα 
σε συγκεκριμένους ιστούς και βιολογικά υλικά που έχουν συρρικνωθεί και χάσει την δύναμή τους.                                                                                                                        
Αποτέλεσμα, οι μεγαλύτερες δυνατότητες για διαστολή και ελαστικότητα όλου του οργανισμού και η συνολική 
ενεργοποίηση των μεταβολικών διαδικασιών και των λειτουργιών που εξυπηρετούν την χαλάρωση, την 
ευλυγισία, την αυξημένη ζωτικότητα και γενικά την πλήρη αναζωογόνηση του σώματος και της ψυχής.

Στην εκπαίδευση διδάσκονται:
• Τα 4 είδη του Sports Massage (προαγωνιστικό - μεταγωνιστικό - προληπτικό - θεραπευτικό)
• Βασικές λαβές του Sports Massage
• Χειρισμοί Μάλαξης από 3 θέσεις (Ύπτια - Πλάγια - Πρηνή)
• Διατάξεις μυών
• Ενδείξεις και αντενδείξεις της θεραπείας
• Αξιολόγηση πελάτη spa και δημιουργία εξατομικευμένων θεραπειών Sports Massage

Ημέρες Εκπαίδευσης: 4 (σε δυο Σαββατοκύριακα)
Ώρες Εκπαίδευσης: 30
Αρχικό Κόστος: 350€



“Η εν τω βάθει μάλαξη”

Το Deep Tissue Massage στοχεύει στην απομάκρυνση της έντασης από το σώμα, η οποία προκαλείται από 
χρόνια πρότυπα στάσης ή κίνησης του σώματος (κακή στάση ύπνου ή στην εργασία, επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις, αθλητική δραστηριότητα, παλιός τραυματισμός) και αποτελεί το ιδανικότερο μασάζ στο menu των 
καλύτερων spa του κόσμου. 
Το Deep Tissue Massage χρησιμοποιεί έντονες πιέσεις σε όλες τις εν τω βάθει μυϊκές ομάδες, με τα 
δάχτυλα, τις γροθιές, τα αντιβράχια ή και τους αγκώνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση όχι μόνο 
των επιφανειακών μυών, αλλά ολόκληρης της δομής και της πορείας των μυϊκών ομάδων και των συνδετικών 
ιστών που βρίσκονται εν τω βάθει και αποτελούν τη δεύτερη και την τρίτη στοιβάδα του μυϊκού συστήματος, 
συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση των μυϊκών συσπάσεων, χρόνιων φλεγμονών, μυϊκών πόνων και του 
στρες.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου διδάσκονται:
• Ο στόχος του Deep Tissue Massage
• Τα πλεονεκτήματα του
• Οι μεταβολές στο σώμα μετά την εφαρμογή του
• Ενδείξεις και αντενδείξεις 
• Οι λαβές του Deep Tissue 
• Αξιολόγηση πελάτη spa και δημιουργία εξατομικευμένων θεραπειών Deep Tissue 

Ημέρες Εκπαίδευσης: 4 (σε δυο Σαββατοκύριακα)
Ώρες Διδασκαλίας: 30
Αρχικό κόστος: 350€





“Τα θεμέλια της μάλαξης”

To Swedish Massage (Σουηδικό Μασάζ) πρόκειται για μία τεχνική μάλαξης που δουλεύει ολιστικά σε όλους 
τους μύες και τις αρθρώσεις του σώματος στοχεύοντας στην άμεση κινητοποίηση του κυκλοφορικού 
συστήματος, χρησιμοποιώντας ποικίλες λαβές για τις επιφανειακές μυϊκές ομάδες και το φλεβικό σύστημα.Η 
χαλαρωτική μάλαξη λειτουργεί ευεργετικά τόσο στο αναπνευστικό όσο και στο πεπτικό σύστημα. Οι τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται βοηθούν στην ενεργοποίηση των πνευμονικών κυψελών και στη σωστή λειτουργία του 
εντέρου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επαναφορά της  φυσικής λειτουργίας της αναπνοής και της 
πέψης. 
Με τον συνδυασμό των 5 βασικών λαβών της χαλαρωτικής μάλαξης επιτυγχάνεται μείωση των μυϊκών σπασμών, 
τη λύση των συμφύσεων καθώς και την τόνωση της ελαστικότητας των συνδετικών ιστών.
1.  Effleurage (ολίσθημα - θωπείες)  2.  Petrissage (ζύμωμα)  3.  Tapotement (ελαφρά ρυθμικά κτυπήματα) 
4.  Friction (εγκάρσια τριβή)  5.  Vibration (δόνηση)   

Στην εκπαίδευση διδάσκονται:
Α. Θεωρία του Σουηδικού Μασάζ – Χαλαρωτικής Μάλαξης
• Η προέλευση της μάλαξης  • Αρχές της Σουηδικής Μάλαξης  • Επίδραση της Σουηδικής Μάλαξης -  
    Αποτελέσματα • Ενδείξεις και αντενδείξεις της Σουηδικής Μάλαξης
Β. Πρωτόκολλο της Μάλαξης
• Τι πρέπει να έχει ο χώρος μάλαξης  • Προετοιμασία πελάτη πριν την μάλαξη (ψυχολογική - σωματική)
• Προετοιμασία θεραπευτή  • Εργονομία μάλαξης και παράγοντες πετυχημένης μάλαξης
Γ. Ανατομία – Κινησιολογία Σώματος
• Ενότητα 1: Οστά - Μύες - Κινησιολογία Κάτω Άκρου • Ενότητα 2: Οστά - Μύες - Κινησιολογία Κορμού
• Ενότητα 3: Οστά - Μύες - Κινησιολογία Άνω Άκρου • Ενότητα 4: Οστά - Μύες - Κινησιολογία Προσώπου 
- Κεφαλής
Δ. Ανάλυση Χειρισμών Μάλαξη
1η Ενότητα: Χειρισμοί σώματος (πρηνή)
- Χειρισμοί κάτω άκρου - Χειρισμοί κορμού
2η Ενότητα: Χειρισμοί σώματος (ύπτια)
- Χειρισμοί κάτω άκρου - Χειρισμοί κοιλιάς - θώρακα - Χειρισμοί άνω άκρου - Χειρισμοί κεφαλής 
 
Ημέρες Εκπαίδευσης: 8 (σε τέσσερα Σαββατοκύριακα)
Ώρες Διδασκαλίας: 60
Αρχικό Κόστος: 550€

Στο σεμινάριο διδάσκονται:





Η Release & Relax Motion σας παρέχει, κατόπιν ολοκλήρωσης των μαθημάτων, όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Τα βιβλία μας είναι άρτια δομημένα σε εικόνα - video - κείμενο. Αποτελούνται από επεξηγηματικές φωτογραφίες 
ή βίντεο τα οποία κάνουν ευκολότερη την αφομοίωση της διδακτικής ύλης.

Η θεωρία των μαθημάτων βασίζεται στα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία προβάλλονται κατά τη διάρκεια των 
σεμιναρίων στα πλαίσια της διαδραστικής εκμάθησης που προάγει η σχολή μας.

(απόγευμα)



* Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών που σας εξασφαλίζουν έκπτωση 
   έως 40% στο σύνολο των διδάκτρων σας.

1. Προσφορά Ανέργων - Φοιτητών
2. Έκπτωση Έγκαιρης Εγγραφής
3. Παρέα με τους φίλους σου στην Εκπαίδευση
4. Προσφορά Συνδυαστικών Εγγραφών

Με την εγγραφή σας στα μαθήματα:
• Διεξάγονται εξετάσεις αξιολόγησης στις ειδικότητες Spa – Massage  -Beauty Therapists
• Παρέχεται πιστοποίηση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος
• Δίνεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
• Προσφέρεται συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
• Εξασφαλίζεται η επαγγελματική σας αποκατάσταση 

- Αισθητική Προσώπου - Σώματος 
  & Αποτρίχωση

195 ώρες 1350 €

!NFO BOX



Release & Relax Motion
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Spa

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου l - Αναγνωρισμένο
από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ,

Αρ. Αδείας: 2100349

Λεωφ. Αλεξάνδρας 9, 1ος όροφος, Αθήνα
Web: www.rrmotion.gr

E-mail: info@rrmotion.gr
Τηλ: 210 64 322 41




