Vážení klienti a přátelé centra AVASA,
počasí nám přeje vnořit se do svého nitra a najít si i v listopadu více času pro sebe:_)
V příloze najdete nový program na listopad (nebo taky na tomto
linku: http://www.avasa.cz/uploads/program/PROGRAM%20LISTOPAD%20TISK.pdf) i články
terapeutů uveřejněné v listopadovém čísle časopisu Nová Regena na str. 12-15
(http://www.avasa.cz/cz/newsletter)
Osobnostní rozvoj:
- máme pro Vás bohatý program přednášek, seminářů a workshopů i nové inspirativní osobnosti.-)
Termíny všech akcí můžete sledovat na webu http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce
Produktové novinky:
- bylinné tinktury 50 ml za 125,- Kč (mnohonásobně a rychleji účinnější než čaje) na různé
zdravotní potíže, od léčitele Moravce Pavla: pohybový systém, revmatismus, nervový systém, stres,
odolnost, imunita, čištění organismu, alergie, vitalita, síla, reprodukční systém, hormony, neplodnost,
krvetvorba, posílení orgánů a mnoho dalšího...

- v centru můžete zakoupit aromadifuzéry, vybrat si můžete taky zde, rádi vám jej
objednáme http://www.bewit.cz/aroma-difuzery/
více najdete třeba i v sekci služby: http://www.avasa.cz/sluzby/bylinkami-ke-zdravi-prirodniesencialni-oleje/68

Nové služby:
- Každý čtvrtek: Skupinové lekce jógy v 7.30hod.,
Joga pro seniory a invalidy ZDARMA v 9.00hod.
http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce
Noví kolegové:http://www.avasa.cz/cz/terapeuti
- Maria Suflet - Meditations, Transformational healing sessions, Angel Card Reading Sessions
nejbližší termíny akcí: 15.11. a 27.11. http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce
- léčitelka Eva Vyšínská - 3.12. Kurz automatické kresby

Připravili jsme pro Vás:

Vánoční dárkové poukazy
http://www.avasa.cz/novinky/vanocni-darkove-poukazy/67, kterými můžete potěšit Vaše blízké,
kolegy, známe... různé typy viz v příloze.-)

Co nového chystáme:

Den otevřených dveří 23.11.2016 (středa) 10-19 hod.
ve vánočním duchu se už blíží a připravili jsme pro Vás v tento den program:
- prezentace práce detoxikačních terapeutů
- konzultace s terapeuty
- prezentace Priessnitzových víceúčelových zábalů (mamavis.cz) od 12.00 hod.
- praktický workshop s 100% přírodními, léčivými bylinnými olejíčky BEWIT
(bewit.cz) od 14.00 hod.
- prezentace přípravku pro zdraví L-KOMPLEX H-technology (světová špička) RNDr.
Vladimír Hricik CSc. , od 18.00 hod.
- ukázky a praktické vyzkoušení Bionických Harmonizačních dek v intervale 30
min.(bionicblanket.cz) v průběhu celého dne

Srdečně Vás všechny zveme a přejeme oduševnělé, barevné dny plné energie a sil na zvládnutí
všeho:-)

za tým AVASA
Blanka Demčáková

