Zadbaj o zdrowie
w biowitalnym SPA
Wysoka biowitalność – życiodajna energia – odpowiada
za zdrowie, dobre samopoczucie i siłę do działania.
Biowitalność to potężna wewnętrzna siła. Jej neutralny poziom dla zdroWarto ją wzmacniać!

wego organizmu to 6500 jednostek Bovisa. Warto przebywać w miejscach
hojnie obdarowanych przez naturę energią, by wzmocnić organizm i siły życiowe. Niezwykle silnym miejscem mocy (o oddziaływaniu energetycznym
do 30 000 jednostek w skali Bovisa) jest kompleks hotelowy Manor House
SPA**** Pałac Odrowążów*****, zwany Polskim Centrum Biowitalności.

Dawna szlachecka posiadłość w mazowieckich Chlewiskach, dziś luksusowy hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom wysoki poziom
biowitalności zawdzięcza naturalnej bioenergii Ziemi i drzew. Wzmacnia
się ją dodatkowo, wykorzystując siłę szlachetnych kamieni, koloroterapię czy muzykę o odpowiednich wibracjach. To miejsce, które koi nerwy,
sprzyja rozwojowi duchowemu i obdarowuje pozytywną energią. Już
kilkudniowy pobyt w Manor House SPA niesie nieocenione korzyści dla
zdrowia. Rozległy zabytkowy park zachwyca przepiękną przyrodą, skrywa
niezwykłe SPA pod gołym niebem – Witalną Wioskę® SPA i energetyczny
Ogród Medytacji, w którym moc naturalnych punktów koncentracji energii wzmocniono Kamiennym Kręgiem, Piramidą Horusa i Ogrodem Zen.
Jak przystało na najlepsze holistyczne SPA w Polsce, na organizm patrzy
się tu całościowo i dąży się do osiągnięcia harmonii. Program odmładzający Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia® pobudza naturalne
zdolności organizmu do autoregeneracji, oczyszcza ciało i umysł, usprawnia
przepływ energii w ciele oraz jej wymianę z otoczeniem. Gabinety bioodnowy specjalizują się w terapiach energetycznych, bowiem kluczem do
zdrowia jest swobodnie płynąca energia życiowa. Terapia harmonizacji
czakr na kryształowym łóżku poprawia jej przepływ, co sprzyja osiągnięciu wewnętrznej równowagi. Na uczestników terapii biowitalnej
(energetyzująca sesja na kamiennych matach przy muzyce harmonizującej czakry i rozprzestrzeniającej się wokół plazmie) oddziałują: magneto-, termo-, muzyko-, lito- i jonoterapia, by wzmocnić siły biowitalne,

zrewitalizować organizm i podwyższyć jego energetykę. Z kolei plazmowy system balansujący Eemana, usprawniając przepływ energii
przez meridiany, doskonale regeneruje, wspomaga sen i zwiększa zdolność do pracy. System zdrowia Keshego służy do harmonijnego balansowania pól energetycznych człowieka, porządkuje je i wspomaga
odzyskanie równowagi, inicjuje też procesy samoleczenia organizmu.
Dobrostan przychodzi tu podczas koncertów na gongi i misy tybetańskie, japońskich kąpieli ofuro lub relaksu w Strefie Hamonizowania
Czakr. Dodajmy do tego ożywioną wodę Grandera w bezchlorowym
basenie, która jest także bazą potraw i napojów w tutejszej restauracji.
Słynie ona z tradycyjnej polskiej kuchni, znakomitych potraw wegańskich
i autorskiej diety życia. A to tylko niektóre z oryginalnych metod stosowanych w Manor House SPA. Warto odwiedzić tę enklawę spokoju i dobrej
energii, by samemu czerpać z dobroczynnej dla zdrowia biowitalności.

www.manorhouse.pl

