
Wysoka biowitalność to cecha ludzi sukcesu.
Jeśli chcesz być jednym z nich, pamiętaj o wzmacnianiu poziomu energii życiowej, 

zawdzięczamy jej bowiem zdrowie, dobre samopoczucie i siłę do działania.

Neutralny poziom biowitalności to ok. 6500 
jednostek Bovisa (indeks energii życiowej). 
Przebywanie w miejscach o niższej energe-
tyce osłabia organizm, o wyższej – wzmacnia 

go. Niezwykle silnym miejscem mocy na energetycznej 
mapie Polski jest kompleks hotelowy Manor House SPA, 
promieniowanie energetyczne dochodzi tu nawet do 
30.000 j. w skali Bovisa. Pobyt w dawnej szlacheckiej 
rezydencji, dziś luksusowym hotelu bez dzieci, przyja-
znym weganom i alergikom z absolutnie wyjątkowym, 
holistycznym SPA i unikatową Akademią Alchemia 
Zdrowia® dobroczynnie wpływa na organizm. 

Sposobów na podniesienie biowitalności jest wiele 
i w Manor House SPA stosuje się je na różnych poziomach. 
Przepiękny, zabytkowy park kryje energetyczny Ogród 
Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Piramidą Horusa, 
spiralą energetyczną i Ogrodem Zen. To miejsce sprzyja 
rozwojowi duchowemu, głębokiemu odprężeniu i obdaro-
wuje pozytywną energią natury. Warto wymienić terapię  
biowitalną - energetyzującą sesję na kamiennych matach 

wykorzystującą szlachetną siłę kamieni (turmalin i nefryt) 
przy muzyce harmonizującej czakry oraz rozprzestrzenia-
jącej się wokół plazmie - podwyższającą energetykę i bio-
witalność organizmu, który równocześnie jest stymulowa-
ny do autoregeneracji. Podczas tego biowitalnego seansu, 
który odbywa się w miejscu szczególnym - Komnacie 
Biowitalności - wykorzystywane jest działanie: magneto-, 
termo-, myzyko-, lito- i jonoterapii. Połączone siły kilku te-
rapii harmonijnie oddziałują na uczestników na poziomie 
ducha, ciała i umysłu, wspomagają walkę z całym szere-
giem dolegliwości, wzmacniają i rewitalizują organizm. 

Dobrostan można osiągnąć tu także podczas wycisza-
jących zmysły koncertów na misy i gongi tybetańskie czy 
też oddając się błogiemu relaksowi w Strefie Hamonizo-
wania Czakr w kompleksie Łaźni Rzymskich. Podczas od-
poczynku na ciepłych kamiennych ławach otulają nas: mu-
zyka solfeżowa o specjalnie dobranych częstotliwościach, 
mgiełka plazmowa oraz aroma- i koloroterapia. A to tylko 
część zalet tego niezwykłego miejsca. Z perspektywy ko-
rzyści dla zdrowia, czas spędzony w Manor House SPA - 
Polskim Centrum Biowitalności - jest bezcenny.

www.manorhouse.pl

Biowitalność = 
prawdziwy skarb


