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Приєднуйтесь

Буде цікаво, пізнавально, корисно

Субота – Неділя
вул. Академіка Богомольця, 4, м. Київ, 01024
Початок 10:00, вхід вільний

За підтримки та у співпраці з

День 1 (23.11.2019) Субота

День 1 (23.11.2019) Субота

10:00 - 11:30

Урочисте відкриття
Пан Партха Сатпатхі (Посол Індії в Україні)

15:45 - 16:30

Перерва на ланч
(Індійська, українська кухня та напої)

11:30 - 12:30

Наукова основа Аюрведи для профілактики
та лікування печінки і травної системи
Доктор Рама Кант Ядава
(Завідувач відділу післядипломної освіти
Всеіндійського інституту Аюрведи, Нью-Делі, Індія)

16:30 - 16:40

Життя без стресу. Від аюрведи до сучасної
доказової медицини
Андріяненков Олексій Вікторович
(Доктор філософії (спеціальність «Фармакологія»))

16:40 - 17:50

Наукова основа Аюрведи для профілактики та
лікування нервової системи
Доктор Прасанна Айтхал
(Доктор медицини та філософії в Аюрведі)

17:50 - 18:50

Наука Йоги – Профілактика та лікування
Доктор Бхарат Сінгх
(Доктор філософії, натуропатії та Йоги;
сертифікований викладач та інструктор з Йоги)
Пан Костянтин Яременко
(Сертифікований викладач та інструктор з Йоги,
Британська школа Йоги, Великобританія)

18:50 -

Культурна програма, кава/чай
(Індійська, українська кухня та напої).

12:30 - 13:30

Гінекологія та безпліддя – подолання проблем
за допомогою Аюрведи
Доктор Гаятрі Бхат
(Доктор аюрведичної медицини, спеціалізація в
галузі репродуктивної системи)

13:30 - 14:00

Перерва на каву/чай (Індійська, українська кухня та напої)

14:00 - 14:45

Медитація: бути здоровим просто
Пан Ян Тіан
(Сертифікований викладач медитації
та йога-асан Махаріші)

14:45 - 15:45

Велич Аюрведы
Доктор Дмитрієва Алла
(Доктор медичних наук, Лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки)

День 2 (24.11.2019) Неділя

День 2 (24.11.2019) Неділя

10:00 - 11:00

Застосування аюрведичного підходу для корекції
стану фізіології і перспектива впровадження
динамічного моніторингу
Пан Віктор Мацишин
(Невропатолог, спеціаліст з Аюрведи, сертифікований
викладач трансцендентальної медитації)

14:00 - 15:00

Наукова основа Аюрведи для відновлення після
пологів, ендометріоз та розлади щитовидної залози
Доктор Гаятрі Бхат
(Доктор аюрведичної медицини, спеціалізація
в галузі репродуктивної системи)

11:00 - 11:50

Йогатерапія опорно-рухового апарату
Доктор Бхарат Сінгх
(Доктор філософії, натуропатії та Йоги;
сертифікований викладач та інструктор з Йоги)

15:00 - 15:45

Перерва на ланч (Індійська, українська кухня та напої)

15:45 - 16:35

11:50 - 12:00

Особливе місце гідролатів в сучасній ароматерапії
Любченко Інеса Петрівна (Лікар неонатолог)

Наукова основа Аюрведи для профілактики й
лікування діабету та ожиріння
Доктор Прасанна Айтхал
(Доктор медицини та філософії в Аюрведі)

16:35 - 16:45

12:00 - 12.30

Перерва на каву/чай (Індійська, українська кухня та напої)

Гамма сироп: прикладна Аюрведа в подоланні кашлю
Беркало Наталія Миколаївна
(Доктор філософії (спеціальність «Фармакологія»)

12:30 -13:00

Наукова основа Аюрведи для профілактики та
лікування серцевих хвороб
Професор (доктор) Ганеш Датт Шарма
(Доктор філософії та Йоги, колишній завідувач кафедри
наук з Йоги, декан університету Патанджалі, Індія)

16:45 - 17:15

Аюрведична дієтологія – фундамент здоров'я та краси
Пані Тетяна Мартиновська
(Спеціаліст з Аюрведичної дієтології)

17:15 -17:45

Перерва на каву/чай (Індійська, українська кухня та напої)

17:45 - 18:00

Шлунково-кишкові захворювання з точки зору Аюрведи
Пан Віталій Демкович (Дипломований спеціаліст Аюрведи)

18:00 - 18:30

Наукова база йоги та медитації
Пан Арнаб Ройчурамоні (Спеціаліст з Йоги та медитації)

18:30 -

Урочисте закриття

13:00 - 14:00

Наукова основа Аюрведи для профілактики та
лікування розладів нирок
Доктор Рама Кант Ядава
(Завідувач відділу післядипломної освіти
Всеіндійського інституту Аюрведи, Нью-Делі, Індія)

Доктор Рама Кант Ядава
(Завідувач відділу
післядипломної освіти
Всеіндійського інституту
Аюрведи, Нью-Делі, Індія)

Доктор Гаятрі Бхат
(Доктор аюрведичної
медицини, спеціалізація в
галузі репродуктивної
системи)

Пан Ян Тіан
(Сертифікований викладач
медитації та йога-асан
Махаріші)

Доктор Дмитрієва Алла
(Доктор медичних наук,
Лауреат Державної премії
України в галузі науки і
техніки)

Доктор Бхарат Сінгх
(Доктор філософії,
натуропатії та Йоги;
сертифікований викладач та
інструктор з Йоги)

Доктор Прасанна Айтхал
(Доктор медицини та
філософії в Аюрведі)

Пан Віктор Мацишин
(Невропатолог, спеціаліст з
Аюрведи, сертифікований
викладач трансцендентальної
медитації)

Пан Костянтин Яременко
(Сертифікований викладач
та інструктор з Йоги,
Британська школа Йоги,
Великобританія)

Пані Тетяна Мартиновська
(Спеціаліст з Аюрведичної
дієтології)

Професор (доктор) Ганеш
Датт Шарма
(Доктор філософії та Йоги,
колишній завідувач кафедри
наук з Йоги, декан університету Патанджалі, Індія)

Пан Віталій Демкович
(Дипломований спеціаліст
Аюрведи)

Пан Арнаб Ройчурамоні
(Спеціаліст з Йоги
та медитації)

Пан Олексій Андріяненков
(Доктор філософії
(спеціальність
«Фармакологія»))

Пані Інеса Любченко
(Лікар неонатолог)

Нескінченна турбота про Ваше здоров'я!
Дослідник, виробник, дистриб'ютор.

Український виробник 100% ефірних олій
та гідролатів преміум класу.
Знайти внутрішній спокій та красу.
Аюрведа – курорт на тропічному острові Шрі-Ланки.

Популяризація культурних традицій,
філософії та мистецтв Індії серед мультинаціональних
верств населення України.

Забезпечення високоякісних інноваційних
рішень проблем зі здоров'ям.
Адаптуємо давню мудрість до умов України
і робимо Аюрведу доступною.

Cпеціалізується на вивченні класичного
індійського танцювального стилю Бхаратанатьям.
Смачна та корисна їжа!
Виробник.

15 років успішного досвіду застосування
аюрведичного підходу до здоров’я.

Центр Аюрведи та східної косметології.
Кожен день присвячений турботі про Вас!
Аюрведичний оздоровчий центр «Шамбала»

Знання, практика, досвід.
Виробник, експортер.

Турбота про найдорожче – здоров'я.
Ексклюзивний дистриб'ютор та імпортер
ТМ «Травісил», «Лоркюр», «Софре».

Бронхо Веда – благо від природи!
Виробник, імпортер, дистриб'ютор.

Якість. Різноманітність.Досягнення.
Дистриб'ютор високоякісних товарів
повсякденного попиту індійського походження.

Громадський рух розсудливих людей,
об'єднаних ведичним світоглядом і культурою.

Спеціалізується на лікуванні та профілактиці
онкологічних захворювань, застосовуючи знання індійської,
китайської, тибетської медицини в поєднанні
з сучасними методами діагностики і лікування.

Поважай себе, вживай натуральне.

Аюрведичний масажний центр
з досвідченими фахівцями із Індії.

Аюрведичний центр терапії.

Навчання викладачів визнаним
і сертифікованим курсам.

Здійснюємо духовну підготовку для міцного здоров’я.

Зцілююча сила рослин в дії.
Фітокомплекси на основі екстрактів
лікарських рослин для людей та тварин.

Виробники та експортери рослинної,
нутрицевтичної та косметологічної продукції.

Аюрведа кафе.

