
Polskie Centrum Biowitalnoúci 

Warto zadbaã o pobudzenie energii ýyciowej, 
która w nas drzemie, bowiem to ona daje siùæ 
do dziaùania, odpowiada za zdrowie i dobre 
samopoczucie.

WIÆCEJ 
       niý SPA

www.manorhouse.pl

Przebywanie w punktach o niýszej biowitalnoúci niý W Manor House SPA o Goúci dba siæ na kaýdym 
neutralny poziom (ok. 6500 jednostek Bovisa) osùabia poziomie, konsekwentnie realizujàc holistycznà 
organizm, o wyýszej – wzmacnia go, dlatego warto filozofiæ traktujàcà organizm czùowieka jako caùoúã. 
spædzaã czas w miejscach wysokoenergetycznych, Wykorzystuje siæ tu wiele sposobów na podniesienie 
takich jak hotel Manor House SPA. Oddziaùywanie biowitalnoúci. Na terenie przepiæknego parku znaj-

Ogród Medytacji - ednostek duje siæ energetyczny  z Kamienenergetyczne dochodzi tu nawet do 30 000 j . 
-- nym Krægiem, Piramidà Horusa, spiralà enerw skali Bovisa, co uzasadnia nazywanie mazowiec

 - getycznà i Ogrodem Zen, który sprzyja rozwojowi kiego kompleksu hotelowego Polskim Centrum Bio
duchowemu, gùæbokiemu odpræýeniu i obdarowuje witanoúci.
pozytywnà energià natury. W unikatowej Akademii 

- Holistycznej Alchemia Zdrowia® opracowano Urokliwie poùoýony Manor House SPA ùàczy wspa
- program odmùadzajàcy, który pobudza naturalnà niaùà historiæ (pierwsze wzmianki o Paùacu Odro

zdolnoúã or-ganizmu do regeneracji na poziomie wàýów siægajà XII w.) ze wspóùczesnym luksusem 
komórkowym, skutecznie oczyszcza i odblokowuje (dziú to butikowy hotel w standardzie 4 i 5 gwiazdek). 
przepùyw energii w ciele. Warto poddaã siæ energe-Jest to takýe najlepsze holistyczne SPA w Polsce, 

, terapia harmonizacji . - tycznym terapiom  jak np.: hotel dla dorosùych (przyjmuje Goúci powyýej 12  ro
ku ýycia), przyjazny weganom i alergikom. Niepow- czakr na Krysztaùowym Ùóýku (pobudza czakry, 
tarzalny klimat tworzà stylowe wnætrza, sielskie wzmacnia przepùyw energii i korzystnie wpùywa na 
otoczenie i kojàca bliskoúã natury, cisza i spokój zdrowie, ùàczy dziaùanie lito- i koloroterapii), terapia 
obiektu bez dzieci, romantyczne zakàtki i rozlegùy, biowitalna na kamiennych matach przy muzyce 
zabytkowy park z nietuzinkowym SPA pod goùym solfeýowej lub podczas koncertu na gongi i misy 
niebem – Witalnà Wioskà® SPA i niezwykle inspi- tybetañskie oraz rozprzestrzeniajàcej siæ wokóù 
rujàcà úcieý-kà runicznà. Termy Zamkowe kryjà Ga- plazmie czy doskonale regenerujàcy plazmowy 
binety Bioodnowy, jedynà w swoim rodzaju Komnatæ system balansujàcy Eemana.
Biowitalnoúci, Ùaênie Rzymskie sùynàce z seansów 
w pùótnach i bezchlorowy basen z plazmatycznà Wyjàtkowa aura Manor House SPA sprawia, ýe ùatwo 
wodà oýywionà metodami Grandera i dr. Keshego, przychodzi tu zdrowy sen i bùogi relaks. Kaýda chwi-
która pielægnuje skóræ. W zabytkowej Stajni Platera la – czy dùuýszy urlop, czy weekendowy wypad – spæ-
mieúci siæ restauracja specjalizujàca siæ w trady- dzona w tym magicznym miejscu, tak hojnie obda-
cyjnej polskiej kuchni, menu wegañskim oraz autor- rzonym przez naturæ pozytywnà energià, dobroczyn-
skiej Diecie Ýycia, bazujàcej na róýnych stylach odýy- nie wpùywa na kaýdego czùowieka, sprzyja wzmoc-
wiania. Do kompleksu naleýy takýe stajnia z bogatym nieniu siù witalnych, osiàgniæciu harmonii i wew-
zapleczem sportowo-rekreacyjnym i SPA dla koni. nætrznej równowagi.
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