
 

 

 

Vážení přátelé a příznivci centra AVASA,  

podívejte se na naše novinky, které přinášíme přes prázdniny:-)  

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

http://www.avasa.cz/uploads/program/avasa_A4_cervenec-srpen16%20(1).pdf 

AVASA změnila logo, vlastně jenom pozměnila, ať se líbí:-) 

          

Poprvé v historii Avasy chystáme pro Vás Den otevřených dveří dne 27. 7. 2016, přijďte se podívat a vezměte 

také přátelé nebo známé.-) Jste srdečně zváni. Více k programu v příloze. 

http://www.avasa.cz/seminare/den-otevrenych-dveri-v-centru-avasa-27-7-2016-10-19-hod/70 
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Další skvělá věc, která se povedla je spolupráce s časopisem Ve hvězdách a Lidový léčitel, kde budeme psát 

články + starší čísla si můžete zdarma vyzvednout v Avase.-)  

 

Detoxikace organismu: 

V časopise Nová Regena (prázdninové dvojčíslo) máme uveřejněné kupóny na letní měření zdravotního 

stavu: "S elánem do letní detoxikace": http://www.avasa.cz/novinky/prazdninova-akce-s-elanem-do-letni-

detoxikace/67. Neváhejte využít, akce platí do 31.8.2016. 

V časopise Nová Regena najdete kupony na dvě detoxikační akce, které pro Vás centrum AVASA připravilo pro lehké a 
zdravé léto:  

S elánem do letní detoxikace! 

Biorezonance - SENSITIV IMAGO 530 

Odhalíme pomocí biorezonance pravou příčinu Vašich zdravotních problémů. Podrobná diagnostika organismu s přesností 96% s 
následným odstraněním mikrobů pomocí plazmového generátoru v délce 60 minut (v ceně).   

Nyní za cenu 1.500,- Kč  

  

SALVIA,ACUCOMB 

Ke každému komplexnímu detekování Vašich zdravotních zátěží  jako letní bonus od nás dostanete k tomuto 
měření 30 minutovou kůru  biofrekvenční terapie organismu ZDARMA.  

Za mimořádnou cenu 800,- Kč   

  

Platnost akcí: 1.7. - 31. 8. 2016 

Při objednávání prosím uveďte, že se jedná o akci "Prázdninový detox".  

Poukaz předložte na recepci v den měření - jeden kupon platí pro max. 2 osoby. 

Kontakty pro objednávky: tel. 734 384 673, info@avasa.cz, www.avasa.cz 

  

Těšíme se na Váš zájem o své zdraví a my zase budeme zkušenými rádci jak toho dosáhnout:-) 

 

 

Produktové novinky: 

- možnost zakoupení Ayurvédských přípravků pro zdravé vlasy - švýcarská bylinková receptura 

http://eshop.avasa.cz/ 
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Nová kolegyně: 

- Chcete vědět co máte zapsáno ve hvězdách? Alexandra Sobotková http://www.avasa.cz/cz/terapeuti, která s 

odbornou znalostí připraví astrologický rozbor vaši jedinečné osobnosti, vystaví vám občanský průkaz v trochu 

jiné podobě.-) nebo chcete-li mapu vaší duše.  

 

Osobní rozvoj: 

- I přes prázdniny nezahálíme  a připravili jsme spoustu akcí, termíny prosím sledujte na webu 

http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce 

Chtěli bychom zmínit novou osobnost a přednášku Karla Kříže 2.8.2016 - koordinátora a moderátora České 

konference, autora knihy Tajemství a síla slova - slovní příčiny nemoci a bezmoci  

 

Co připravujeme na babí léto: 

- Postav svůj život na pilíře štěstí - školička Feng shui - harmonizace energií člověka a prostoru 

- náš tým rozšíří s masážními terapiemi pan Roman Zahrádka -  šéfredaktor časopisu Ve Hvězdách a Lidový 

léčitel  

- dále se můžete těšit přednášky naší detoxikační terapeutky Kateřiny Laurincové- první bude 13.9. v 18.00 

hod s názvem "Od léčení k uzdravení pomoci detoxikace" 

- přednášku, léčení i kurz od léčitele Štefana Zakuťanského - Sebeléčba zánětlivých onemocnění 15.-16.9.2016 

- akci na kosmetické ošetření po létě 22.9.2016 

- nabízíme konzultace a poradenství pro terapeuty 

- připravujeme účast na festivalech a výstavách: Beauty and Spa 9.-10.9., Ezotera 17.-18.9. a Miluj svůj život 

(28.-30.10.) 

- workshopy Mgr. Markéty Jurákové, DiS. - Žena a přirozenost, Jak uspět v životě, Zdravé sebevědomí 

 

Těšíme se na Vás, věříme, že užíváte letních dnů a sluníčka naplno, přejeme krásné a pohodové období plné 

překvapení:-) 

 

za tým AVASA 

Blanka Demčáková  
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