Milí klienti a přátelé centra,
v následujících pár větách bychom Vás rádi informovali o některých organizačních změnách a novinkách v
Avase.

NOVINKY
- od 1.4. 2016 došlo k změně majitele (je to člověk, který centrum velice dobře zná a působí zde už třetím
rokem, takže koncepce zůstane v podstatě nadále zachována a bude ještě více obohacena o různé aktivity
osobního rozvoje)
- v centru je čerstvě vymalováno (s galerií prodejních obrazů.-) nové fotky se objeví na našem webu co
nevidět.-)

JARNÍ AKCE:
připravili jsme pro Vás dvě jarní detoxikační akce: http://www.avasa.cz/novinky/sveze-do-zivota-s-jarnidetoxikaci/67

Svěže do života s jarní detoxikací!
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.
Nyní za cenu 1.500,- Kč
SALVIA, ACUCOMB
Detoxikační kůra imunitního systému zaměřená na jarní očistu. Detekování Vašich zdrav. zátěží se zaměřením
na imunitu a lymfatický systém. Jako jarní bonus od nás dostanete k tomuto
měření 30 minutovou kůru biofrekvenční terapie pomocí plazmového generátoru RPZ-14 speciálně
sestavenou na jarní nastartování organismu ZDARMA.
Doba měření 30 minut za mimořádnou cenu 200,- Kč
Platnost akcí: do 31. 5. 2016
Kontakty pro objednávky: tel.: 734 384 673, info@avasa.cz, www.avasa.cz - přes kontaktní formulář

Spustili jsme NOVÝ E-SHOP, který obsahuje mnoho novinek a vychytávek, které zpříjemní a zjednoduší
vyhledávání informací, nakupování a další online aktivity. Pevně doufáme, že potěší a postupně ho doladíme k
ideálnímu stavu:-) http://eshop.avasa.cz/

TERAPEUTI
-

máme nový tým terapeutů na měření parazitálních zátěží a detoxikaci organismu :
 Kateřina Laurincová (biorezonance - Senzitiv Imago),
 Hana Nováková (Acucomb) a
 Miroslav Svoboda (Salvie)

- obohacením jsou i další nový terapeuti osobního rozvoje:





Lenka Šebková
Jan Bradáček
Ian Dixon
Radka Segédyová

O všech terapeutech zde: http://www.avasa.cz/cz/terapeuti

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, AKCE
- v příloze anebo na tomto linku http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce najdete program na duben
- v květnu zahajujeme spolupráci s léčitelem ze Slovenska p. Zakuťanským (známym autorem Sebeléčebného
pudu - sebeléčby zánětlivých nemocí), který bude v Avase v termínech 19. a 20.5. Můžete se k němu objednat
na individuální uzdravující terapii, přednášku i celodenní seminář (v květnové Nové Regeně najdete jeho
článek)
- připravili jsme přednáškový cyklus se specialistkou na lymfatický systém Jitkou Bičíkovou
Všechny akce najdete zde: http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce

Ještě něco málo prozradím z toho, co připravujeme:





nový sortiment - české bylinky a tinktury od p. Moravce, namíchané podle zdrav. potíží
zdravé oleje - např. ostropestřecový, makový, ....
zábalové pásy a obklady pro děti i dospělé
regenerační olejíčky

Přejeme krásné dny, naplněné zdravím a radostí:-)

Za tým Avasa
Blanka Demčáková

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

PS: Pokud budete mít nějaké podněty, dotazy nebo inspirace, neváhejte nás oslovit, rádi je uvítáme

