Vážení klienti a přátelé centra Avasa,
doufáme, že si užíváte jarního květnového počasí.-) Máme pro Vás několik novinek:

- PROGRAM akcí a seminářů na květen najdete v příloze nebo na tomto linku
http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce
- Nadále do 31.5. pokračují 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

- V příloze najdete i ČLÁNKY terapeutů, které právě vyšli v květnové Nové Regeně: Jak na pravé
partnerství a Sebeléčebný pud. Přejeme příjemné a pohodové čtení. http://www.avasa.cz/cz/newsletter

NOVINKY
- V centru máme NOVÉ ZBOŽÍ od společosti Energy - Nové beauty produkty: šampony, krémy, taky před a po
slunění na léto http://eshop.avasa.cz/
- A ještě personální novinka: Od 1.5. nastoupila na recepci nová kolegyně: Kristína Korecová. Je velmi
empatická a prolidská, touhu pomáhat má v krvi. Budoucí studentka pedagogiky na Karlově univerzitě. Můžete
se s ní potkat v centru v pondělky a úterky. Seznamte se prosím.-)

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, AKCE
- v příloze anebo na tomto linku http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce najdete program na květen
- 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 – skvělé Fair trade čokolády (levandulová, s mořskou solí…)
cyklus přednášek o zdravé přípravě jídel Mgr. Ivany Pedálové
přednášky pro zdravé oči – Jana Pozlovská
seminář a přednáška pro zdravé vlasy – Ing. Jarmila Bokorová
pravidelná školička Feng Shui – Mgr. Věra Erbenová

Tak to je tak ve zkratce vše přátelé…
Užívejte si krásných a zaláskovaných májových dní

Za tým Avasa
Blanka Demčáková

