
To nie przypadek, że Manor House 
SPA od lat otrzymuje tytuł Najlep-
szego holistycznego SPA w Polsce. 

Świadomie czerpiemy z mądrości natury 
i rozwijamy terapie holistyczne, które trak-
tując człowieka jako niepodzielną całość 
obejmują ciało, umysł i ducha.  
 
Autorski program odmładzający Aka-
demii Holistycznej Manor House SPA 
Alchemia Zdrowia® bazuje na wyłącznie 
naturalnych metodach, które pobudzają 
umiejętność autoregeneracji organizmu. 
W Gabinetach Bioodnowy stawiamy na 
energetyczne terapie, bowiem zdrowy or-
ganizm cechuje stan równowagi energe-
tycznej. Dzięki analizie kwantowej w bez-
pieczny i szybki sposób możemy ocenić 
ogólną kondycję i stan zdrowia. Systemy 
Keshego i Eemana usprawniają wymianę 
energii, regenerują i relaksują. Terapia na 
Kryształowym Łóżku sprzyja osiągnięciu 
wewnętrznej równowagi dzięki oddzia-
ływaniu kryształów, koloroterapii oraz 
muzyki solfeżowej o specjalnie dobranych 
częstotliwościach. Warto wymienić też 
Terapię Biowitalną - energetyzujący seans 
w Komnacie Biowitalności na kamiennych 
matach przy muzyce harmonizującej 

czakry i plazmie. Wszystkie te terapie 
sprzyjają zdrowiu, urodzie i dobremu 
samopoczuciu, a efekty ich utrzymują się 
długi czas. 
 
Rekomendujemy koncerty na gongi i misy 
tybetańskie, masaże misami i zabiegi 
z pogranicza fizyki kwantowej wykorzy-
stujące m.in. fale milimetrowe i biome-
chaniczną stymulację mięśni (BMS), która 
poprzez rytmiczne pobudzanie mięśni 
jest prawdziwą rewolucją w liftingu twarzy 
i szyi. Terapia z użyciem baniek HACI 
oraz masaże twarzy bańką próżniową 
przywracają twarzy młodzieńcze kształ-
ty, to naturalna alternatywa dla botoksu 
i inwazyjnych zabiegów chirurgicznych. 
Refleksologia stóp i twarzy (znajdują się 
na nich receptory połączone z wszystkimi 
narządami) wpływa kompleksowo na cały 
organizm, przywraca równowagę energe-
tyczną i biologiczną poprawiając samopo-
czucie, odporność, krążenie krwi i wital-
ność, likwiduje napięcie mięśni, łagodzi 
stres i ból. Z kolei wpisujące się w ideę 
Slow Anti-Aging zabiegi infuzji tlenowej 
z kosmetykami Chrissie oparte na bioko-
smetologii i sile tlenu sprawiają, że skóra 
wygląda młodo, zdrowo i promiennie. 

Odmładzająco – regenerujące kąpiele ży-
wiczne skutecznie oczyszczają organizm 
i usprawniają układ kapilarny poprawiając 
przemianę materii, odżywianie narządów 
i usuwanie toksyn. Nacisk wysokiego słu-
pa wody podczas leczniczych kąpieli ofuro 
w wysokich wannach działa korzystnie 
na organizm, stworzyliśmy więc dwuoso-
bowe wanny Duo Ofuro by Manor House 
łączące hydroterapię z romantyczną 
kąpielą we dwoje. 
 
Mazowiecki kompleks hotelowy Manor 
House SPA - enklawa dla dorosłych, przy-
jazna weganom i alergikom, którą otacza 
rozległy, zabytkowy park o urzekającej 
przyrodzie i pozytywnych siłach natury 
w Ogrodzie Medytacji - to idealne miejsce 
na sielski wypoczynek i przywrócenie 
harmonii. Jeśli chcesz w zgodzie z naturą 
„odzyskać” młodość i piękny wygląd, po-
wrócić do dobrej kondycji i zyskać radość 
życia, jest to adres dokładnie dla Ciebie. 
 
 

Anti-aging naturalnie

W BIOWITALNYM SPA HOTELU MANOR HOUSE MOŻESZ „COFNĄĆ CZAS”,  
POBUDZIĆ PROCESY AUTOREGENERACJI I WEWNĘTRZNE SIŁY 

ORGANIZMU, BY NA DŁUGO ZACHOWAĆ JEGO NATURALNE PIĘKNO.

www.manorhouse.pl


