TERMÍNY NA ROK 2011
DETOXIKAČNO RELAXAČNÝ VÍKEND V SLOVENSKOM RAJI
Pre tých, ktorí nemajú čas dlhšie sa venovať svojmu telu a urobiť niečo pre seba (Víkend pre
VAŠE zdravie za neopakovateľnú cenu v krásnom Slovenskom raji. Príďte spraviť aspoň
minimum pre svoje zdravie.
Termíny pre rok 2011
1.

13. mája do 15.mája 2011

2.

27.mája do 29.mája 2011

3.

15.júla do 17.júla 2011

4.

02.sept. do 4.sept. 2011

5.

23.sept. do 25.sept. 2011

6.

30.sept do 02.okt. 2011

7.

07.okt. do 09.okt 2011

8.

14.okt. do 16.okt. 2011

9.

21. okt. do 23.okt. 2011

10. 28. okt do 30.okt. 2011
Jedinečná a neopakovateľná ponuka na detoxikačno-relaxačný víkend v Slovenskom raji.
CENA :

88,- EUR 1osoba, 2 nocľahy so špeciálnou stravou

Pobyt zahrňuje:
2 x nocľah v dvojlôžkovej izbe s kúpelňou
2 x raňajky – antioxidačné pyré, zázvorový alebo detoxikačný čaj
2 x obed - 0, 5l zeleninovej alebo ovocnej 100% šťavy
2 x večera - špeciálny čistiaci džús, detoxikačný čaj
2 x 1 l magnetizovaná voda tzv. živá voda
2 x Psylium – vláknina
2 x dychové cvičenie Čchi-kung čínske cvičenie na dlhovekosť a dobitie energie
2 x cvičenie tváre a očí – JOGA s cvičiteľom
Nordic walking po Slovenskom raji so sprievodcom
Zdarma k dispozícii: rôzne fitnes prístroje, WI-FI v kaviarni, biliard, šípky, pokerový stôl,
parkovanie zabezpečené kamerami
Prednáška o zdravom životnom štýle, magnetoterapii a ďalšie novinky, ktoré sme získali
vo Švajčiarsku.

Cena pre rodinu / skupinu
3. osoba alebo 4.osoba v rodinnom apartmáne /2+2 izby s kúpelňou / dopláca len
neuveriteľných 50,-EUR – cena pre 1 osobu za 2 nocľahy! Využite túto jedinečnú
a neopakovateľnú cenu pre svoju rodinu, prípadne priateľov a známych.
Služby, ktoré si môžete doobjednať
MAGNETICKÁ MASÁŽ :
MEDOVÁ SAUNA :

9,-EUR
10,-EUR

HORÚCA NOVINKA : DETOXIKAČNÝ ZÁBAL - JEDINEČNÝ PRODUKT
Z USA UŽ AJ U NÁS – viditeľná strata cm, spevnenie pokožky, detoxikácia
55,- EUR
Na požiadanie Vám určíme Vaše BMI, zmeriame Vám krvný tlak, diagnostikujeme Vám
množstvo svalov, tukov ako i tukov okolo Vaších vnútorných orgánov i koľko by ste mali
správne mať!
Jeden víkend,za ktorý sa Vám vaše telo poďakuje.

