
 

 

Milí klienti a přátelé,  
  
přejeme Vám pohodové adventní dny a věříme, že si užíváte předvánočních dnů naplno a v radosti :) 
V příloze Vám zasíláme program akcí na měsíc prosinec. 
  
Netrapte se stresujícím shonem při shánění dárků. 
Pořiďte svým blízkým vánoční dárkový poukaz! 
  
Připravili jsme pro Vás tyto vánoční dárkové poukazy: 
  
Osobní rozvoj 
Dárkový poukaz na sebepoznávací workshop OBRAZ VLASTNÍ DUŠE v hodnotě 1 200 Kč. 
Dárkový poukaz na seminář 9 CTNOSTÍ V NUMEROLOGII v hodnotě 2 300 Kč. 
Dárkový poukaz v libovolné hodnotě - k využití na semináře, workshopy a přednášky 
 
Masáže 
Dárkový poukaz ANTISTRES - indická a ayurvédská masáž hlavy (2x30 min.) v hodnotě 1 000 Kč. 
Dárkový poukaz MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY od Marie Kolínové (90 min.) v hodnotě 1 300 Kč.  
Dárkový poukaz AJURVÉDSKÁ MASÁŽ od Marie Kolínové (90 min.) v hodnotě 1 500 Kč. 
Dárkový poukaz RITUÁL PĚTI ELEMENTŮ od Marie Kolínové (90 min.)  v hodnotě 1 500 Kč.   
Dárkový poukaz BLÍŽ SÁM K SOBĚ  
- regenerační masáž (60 min.) + intuitivní vhled (30 min.) v hodnotě 2 000 Kč. 
Dárkový poukaz na RELAXACI - 3x60 min. relaxační masáž v hodnotě 2 200 Kč, ušetříte 200 Kč. 
Dárkový poukaz LUXUSNÍ BALÍČEK KOMPLEXNÍ PÉČE  
- kombinace tří druhů masáží (3x60 min.) v hodnotě 2 500 Kč.   
  
Biorezonance, detoxikace 
Vánoční dárkový poukaz DETOXIKAČNÍ BALÍČEK  
Komplexní měření zátěží organismu na přístroji Imago Sensitiv + 60 min. plazmy zdarma jako dárek. 
Vánoční dárkový poukaz BIOREZONANCE 2v1 pro 2 osoby  
Komplexní měření zátěží organismu pro 2 osoby - druhá s 50% slevou, ušetříte tak 1000 Kč. 
 
Tuto vánoční nabídku můžete využít do 21.12.2018 (zakoupený poukaz platí 3 měs.  
od data vystavení). Dárkové poukazy si můžete objednat přes náš e-shop na www.avasa-shop.cz  
Objednané poukazy si můžete osobně vyzvednout přímo v Avase nebo Vám je zašleme  
e-mailem či poštou.  

Určitě pod překvapíte :-) Věříme, že si z naší bohaté nabídky vyberete a brzy se s Vámi uvidíme. 
Děkujeme za Vaší přízeň a přejeme Vám hezké předvánoční adventní dny. 
 
PS: a pro chvíle pohody ještě zasíláme odkaz na článek "Přijímám a děkuji", který právě 
vychází v novém dvojčísle časopisu Nová Regena 12-1/2019, naleznete ho na této stránce. 

http://www.avasa.cz/uploads/program/Avasa-program-prosinec-2018.pdf
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/
https://www.avasa-shop.cz/darky/darkovy-poukaz-na-workshop-obraz-vlastni-duse/
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/darkovy-poukaz-na-seminar-9-ctnosti-v-numerologii/
https://www.avasa-shop.cz/darky/darkovy-poukaz-v-libovolne-hodnote/
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/darkovy-poukaz-antistres-indicka-a-ayurvedska-masaz-hlavy/
https://www.avasa-shop.cz/darky/darkovy-poukaz-masaz-lavovymi-kameny-od-marie-kolinove/
https://www.avasa-shop.cz/darky/darkovy-poukaz-ajurvedska-masaz-marie-kolinova/
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/darkovy-poukaz-ritual-peti-elementu-od-marie-kolinove-90-min/
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/darkovy-poukaz-bliz-sam-k-sobe/
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/darkovy-poukaz-na-relaxaci/
https://www.avasa-shop.cz/darky/darkovy-poukaz-luxusni-balicek-komplexni-pece-3-masaze/
https://www.avasa-shop.cz/darky/vanocni-darkovy-poukaz-detoxikacni-balicek/
https://www.avasa-shop.cz/darkove-poukazy/vanocni-darkovy-poukaz-biorezonance-2v1-pro-2-osoby/
https://www.avasa-shop.cz/
http://www.avasa.cz/uploads/newsletter/P%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1m%20a%20d%C4%9Bkuji.pdf

