
 

 

Vážení přátelé a příznivci centra AVASA, zdravého života a osobního rozvoje,  

podívejte se na naše novinky, které přinášíme v červnu.  

V příloze najdete nový program i články terapeutů uveřejněné v časopise Nová Regena. 

http://www.avasa.cz/cz/newsletter 

 

 

Detoxikace organismu: 

- nově řešení zdravotních problémů vašich zvířecích miláčků  

- nabízíme služby cizincům anglicky mluvicím, poskytnutí správy v AJ jazyce 

http://www.avasa.cz/sluzby/mereni-zatezi-organismu-specializace-na-odstraneni-parazitu-z-tela/68 

 

Terapeuti: 

- nová kolegyně Tereza Mrňáková  http://www.avasa.cz/cz/terapeuti 

 

Osobní rozvoj – akce, semináře, workshopy: 

- úvodní semináře k Feng shui: 21.6., 14.7., 8.8. 

- cyklus přednášek Lymfa, otoky, duchovní příčiny nemocí: 23.6., 4.8., 8.9. 

- od 21.6.  začíná cvičení Pilates ráno a přes oběd, termíny prosím sledujte na webu 

Všechny akce najdete zde: http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce 

 

Produktové novinky : 
Graviola od české společnosti Medico group, 60 tablet, 950 Kč :  

- prevence vzniku nádorového onemocnění 

- napomáhá k řízenému zániku nádorových buněk 

- zabraňuje růstu nádorových buněk http://eshop.avasa.cz/vitaminy-a-mineraly/2675-graviola-

8594180390010.html?search_query=graviola&results=2& 

Moringa (v tobolkách i v prášku)   

Curcumin 

Fair Trade čokolády (s levandulí, mořskou solí..)   

 

Produkty k zakoupení v centru a v našem e-shopu: http://eshop.avasa.cz 

 

Co připravujeme přes prázdniny: 

 "S elánem do letní detoxikace" - Poukaz najdete v prázdninovém dvojčísle časopisu Nová Regena 

 přednáška Karla Kříže v srpnu - koordinátora a moderátora České konference, autora knihy Tajemství a 

síla slova - slovní příčiny nemoci a bezmoci http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce 

 praktické prednášky Bc. Jany Pozlovské o tom, jak se zbavit brýlí  
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 kdo řeší vypadávající, slabé, lámavé, mastící se, řídké.. vlasy, zjistíme vám jejich stav mikrokamerou a 

nabídneme řešení na přednášce "Zdravé vlasy" 

 přednášky Petra Boháče - švýcarský koncept pro zdraví 

 praktický workshop "Co říká vaše aura" 

 školička Feng shui - 1x měsíčně v průběhu 12 měsíců, začínáme od září 

 od července náš tým rozšíří nová kolegyně na astrologické konzultace a poradenství - Alexandra 

Sobotková 

 

 

Těšíme se na Vás, věříme, že se cítíte u nás fajn a přejeme slunečné období s radostným uvítáním léta:-) 

 

za tým AVASA 

Blanka Demčáková  

 


