Energia w SPA
naładuj swoje biologiczne akumulatory!
W Manor House SPA z energiami pracuje się od dawna, ale jak przystało na najlepsze polskie
holistyczne SPA – znów zachwyca nowościami. Teraz kreuje trendy skierowane na odzyskanie
wewnętrznej energii.
Biowitalność to życiodajna energia, radość
życia, młodość, zdrowie... Gdy jej poziom jest
wysoki, nasze życie jest lepsze. Warto więc
spędzać czas w miejscach o wysokiej energetyce, takich jak Manor House SPA – Polskie
Centrum Biowitalności. To równocześnie luksusowy hotel bez dzieci, ze specjalną ofertą
dla wegan i alergików, bezchlorowym basenem z wodą ożywioną metodami Grandera
i dr. Keshego, Akademią Holistyczną Alchemia
Zdrowia® z innowacyjnym programem
odmładzającym, który opiera się na pobudzaniu procesów samouzdrawiania już na poziomie
komórek,
skutecznie
oczyszcza
i odblokowuje przepływ energii w organizmie.
A wszystko w otoczeniu pięknego, zabytkowego parku z Witalną Wioską ®SPA i energetycznym Ogrodem Medytacji, gdzie można
dostroić się do energii wszechświata. Nawet
krótki urlop w tym mazowieckim kompleksie
przepełnionym pozytywną energią natury dobroczynnie wpływa na organizm.

NOWOŚCI Manor House SPA:
• Terapia otwierająca czakry na Kryształowym
Łóżku – harmonizuje czakry (otwiera i pobudza centra energetyczne), wzmacnia
przepływ energii, dobrze wpływa na zdrowie. Wiązki światła o konkretnej długości fali
i kolorze (koloroterapia) przechodzą przez
kryształy Vogla i są kierowane na odpowied-

nie czakry wzmacniając ich energetyczne
pola.
• Terapia Biowitalna – energetyzująca sesja
w Komnacie Biowitalności na ciepłych, kamiennych matach wykorzystująca szlachetną
siłę kamieni (turmalin i nefryt) przy muzyce
harmonizującej czakry lub koncercie na gongi
i misy tybetańskie oraz rozprzestrzeniającej
się wokół plazmie. Połączone siły magneto-,
termo-, myzyko-, lito- i jonoterapii harmonijnie oddziałują na duszę, ciało i umysł, podwyższają biowitalność, wzmacniają organizm
i stymulują go do regeneracji.
• Krioterapia – miejscowe działanie zimnem
– schłodzenie wybranej okolicy ciała oparami
ciekłego azotu o temperaturze ok. – 160 °C
skutkuje zmniejszeniem bólów i obrzęków,

www.manorhouse.pl

poprawą siły mięśniowej, zwiększeniem zakresu ruchu w stawie oraz działaniem przeciwzapalnym. Doskonale sprawdza się jako
wstęp do innych zabiegów.
Studio Bioodnowy Manor House SPA oferuje
także: oczyszczające kąpiele żywiczne, lecznicze kąpiele ofuro w wysokich wannach (również dla dwojga), akupresurę magnetyczną za
pomocą baniek HACI, całkowicie naturalne
masaże twarzy bańką próżniową o efekcie porównywalnym do botoksu czy wielowymiarową terapię czaszkowo-krzyżową, dzięki
której można odzyskać wewnętrzną równowagę, przywrócić i odtworzyć ukryte siły witalne organizmu i poprawić jego naturalne
możliwości samoregulacji.

Zapraszamy!

