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PROGRAM:

Hotel Step Praha

Sobota / Saturday:

8:30-9:15

Prezence / Conference Registration
9:15-9:30
Úvod / Introduction

9:30-10:45
Úvod do historie výroby esenciálních olejů a hydrolátů / Introduction into essential oils and hydrolates production history
Inovační pojetí současné doby v rámci výroby a distribuce EO ve světě / Innovative approach towards EO production and distribution around the world
Význam výroby a jejich použití pro budoucnost / The importance of essential oils production and their use for future
10:45-11:15

Přestávka / Coffee break

11:15-13:00
Zrození esenciálních olejů - než začneme destilovat - podmínky výroby EO
a hydrolátů (sběr, sušení, pěstování rostlin, výroba z čerstvých rostlin, výroba ze
suchých rostlin, ze dřeva, pryskyřice aj.), vhodné destilační přístroje... / The birth of essential oils – before we start to distil – EO
and hydrolates production conditions (picking, drying, growing plants, fresh plants production,
dried plants production, production from wood, resins etc.), suitable distilling equipment...
13:00-14:00

Oběd / Lunch

14:00-15:30
Metody výroby EO a hydrolátů (parovodní destilace, hydrodestilace, kombinované
destilování, praktické informace k výrobě), tipy = profesionální i domácí výroba / EO and hydrolates production methods
(steam distillation, hydrodistillation, combined distilling, practical advice), tips = both professional and home production
15:30-15:50

Přestávka / Coffee break

15:50-17:00
Konkrétní postup výroby květových vod, EO, profilace rostlin vhodných i nevhodných k použití pro destilaci z našich krajů – ČR, SR /
Floral waters and EO production procedures, focus on plants suitable and not suitable for distiling from our territory – CZ, SR

Nedele / Sunday:

9:30-11:00
Praktická ukázka výroby hydrolátů z českých bylin, teoretické doplnění podmínek výroby /
Practical demonstration of hydrolates production from Czech herbs, theoretical supplementary part to production conditions
11:00-11:30

Přestávka / Coffee break

11:30-13:00
Voda versus výroba EO, hydrolátů (význam vody při výrobě EO, paměť vody, krystalizace vody aj.) /
Water versus EO, hydrolates production (the importance of water during EO production, water memory, water crystallization etc.)
13:00-14:00

Oběd / Lunch

14:00-15:30
Synergie hydrolátů, květových vod - inovace v aromaterapii, synergické destilování /
Hydrolates and floral water synergies – innovation within aromatherapy, synergic distillation
15:30-15:50

Přestávka / Coffee break

15:50-17:00
Použití hydrolátů, květových vod v rámci aromaterapie, synergické kombinování EO a hydrolátů v péči o pokožku, problematiky detoxikace organismu,
plísňových onemocnění, dermatitid aj. Speciální receptury / Hydrolates and floral waters use within aromatherapy, synergic combining of EOs and hydrolates
in skin care, organism detoxification, fungal diseases, dermatitis. Special formulas.
Čas na otázky / Question-time

Generální partneři:

Partneři:

aroma ateliér

Nadační fond
Yasminka
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