PRZESKANUJ
ORGANIZM
DLA ZDROWIA

NAJLEPSZE HOLISTYCZNE SPA W POLSCE ZAPRASZA NA PEŁNĄ ANALIZĘ ORGANIZMU.
SZYBKA I DOKŁADNA ANALIZA KWANTOWA JEST JUŻ DOSTĘPNA W HOTELU MANOR HOUSE SPA.
Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA wyróżnia wiele:
holistyczna aura i dobra energia natury (oddziaływanie energetyczne
do 30 000 j. w skali Bovisa), wspaniała historia - to jedna z najstarszych
polskich rezydencji szlacheckich - czy przepiękny, 10-hektarowy park
z 300-letnim starodrzewem i energetycznym Ogrodem Medytacji.
Jest to luksusowy hotel w 5-gwiazdkowym Pałacu Odrowążów oraz
4-gwiazdkowych Termach Zamkowych i Stajni Platera, wyłącznie dla
dorosłych, przyjazny weganom i alergikom (certyfikowane pokoje
i bezchlorowy basen z plazmatyczną, ożywioną wodą Grandera), wraz
z restauracją oferującą tradycyjną polską kuchnię, dietę wegańską
i autorską Dietę Życia. Warto wymienić także własną stajnię koni
z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, koncerty na gongi i misy
tybetańskie, kąpiele ofuro w wysokich wannach, kompleks Łaźni Rzymskich i Witalną Wioskę®SPA (SPA pod gołym niebem) oraz najlepsze
holistyczne SPA w kraju z Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®.
Jej innowacyjny program odmładzający pobudza naturalną zdolność
organizmu do autoregeneracji (odnowa komórkowa).
Gabinety Bioodnowy Manor House SPA specjalizują się w energetycznych, naturalnych zabiegach, do których należą m.in.:
terapia biowitalna na kamiennych matach, terapia harmonizująca
czakry z wykorzystaniem Kryształowego Łóżka, system balansujący
Eemana czy terapia czaszkowo-krzyżowa.
Wszystko to skutecznie oczyszcza ze szkodliwych toksyn i wzmaga
przepływ energii w organizmie, by wzmocnić jego siły biowitalne oraz

poprawić ogólną kondycję, zdrowie i samopoczucie.
Najnowszą usługą wprowadzoną w Manor House SPA jest analiza
kwantowa organizmu człowieka. Dzięki kompleksowej i szybkiej ocenie
stanu zdrowia za pomocą analizatora kwantowego można uzyskać ponad
250 bioinformacji dotyczących kondycji organizmu. Jest to bezinwazyjna
i bezpieczna metoda, która działa w oparciu o przepływ energii, pozwala
poznać sprawność poszczególnych narządów w ciele człowieka, a ponadto odczytuje poziom wszystkich związków odżywczych, np. witamin,
minerałów, a także glukozy, kolagenu i hormonów. Wyniki badania można
przeanalizować na podstawie 40 sprawozdań obejmujących m.in. układ
krążenia i naczynia mózgowe, funkcje najważniejszych organów w obrębie
przewodu pokarmowego (wątroba, jelita, pęcherzyk żółciowy, trzustka),
a także nerek, płuc i mózgu, układ kostny, gęstość mineralną kości, choroby
reumatyczne i indeks wzrostu kostnego, poziom cukru we krwi czy skład
chemiczny ciała. Raporty ilustrują pracę narządów, wskazując potencjalne
problemy i zagrożenia. Dzięki temu można dokładnie określić, czego brakuje organizmowi, zmodyfikować dietę oraz precyzyjnie dobrać suplementy.
Szerokie spektrum badanych obszarów organizmu człowieka umożliwia holistyczne spojrzenie na przyczyny dolegliwości i metody przywracania zdrowia. W profilaktyce zdrowotnej kluczowa jest diagnoza. Dzięki kwantowej
analizie zdrowia możesz kompleksowo sprawdzić stan fizyczny organizmu.
Pobyt w Manor House SPA to więcej niż relaks i odpoczynek. Polecamy!

www.manorhouse.pl
Zaprenumeruj na www.avt.pl/prenumerata
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