Milí klienti, přátelé a příznivci Centra AVASA,
začalo babí léto a s ním i začátek školy :-) První studené rána a odpolední sluníčko lákají k
regeneraci a odpočinku a začátek nového školního roku k novým výzvám, vědomostem a
zkušenostem.
Proto se nechte inspirovat bohatým programem a novinkami z Avasy:
1. PROGRAM na najdete v sekci Akce/Semináře: http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce
2. Články našich terapeutek, které vycházejí v dvojčísle časopisu Nová Regena (na témata:
Přirozené dítě v nás, Zácpa a průjem mohou být opačné póly téhož problému). Najdete v sekci
Newsletter: http://www.avasa.cz/cz/newsletter Přejeme pohodu při čtení.
3. Zvýhodněná akce v měsíci ZÁŘÍ: při objednání dvou lidí v ten samý den je cena za jednu
kompletní DETEKCI ZÁTĚŽÍ ORGANISMU na SENSITIV IMAGO 530 1.500 Kč (místo původních
2.000 Kč).
4. Zde najdete nový, aktuální ceník služeb od 1.9.2017 http://www.avasa.cz/cz/cenik
5. NOVÉ ZBOŽÍ: Představujeme vám nové exkluzivní produkty dámské osobní hygieny: Dámské
hygienické vložky Shuya Health s aktivním kyslíkem, anionty, ze 100% jemné bavlny, BEZ
chemických substancí - k zakoupení v našem Centru, výběr ze tří druhů.
6. REGENERAČNÍ BALÍČEK 2 + 1 masáž ZDARMA
Dvě 60 min. regenerační masáže v hodnotě 700,- Kč + jedna 60 min. masáž zdarma
(balíček v celkové hodnotě 2.100 Kč) zakoupíte nyní za cenu 1.400 Kč
Obdarujte sebe nebo toho kdo to potřebuje! Těší se na Vás terapeutky Blanka a Kristín
Balíček lze zakoupit pouze v měsíci září. Čerpat můžete do konce roku 2017.-)
7. Nový terapeut Kristýna Pechová
Astrokoučink: http://www.avasa.cz/terapeuti/kristyna-pechova/66
8. Zveme vás na ochutnávkové večerní cvičení i víkendové workshopy se zkušeným cvičitelem
Angelem, který je jasným důkazem, že věk je len číslo a že ve zdravém těle přebývá zdravý duch ;-)
naučte se cvičit a správně dýchat spolu s mistrem TAO:
6. 9. Pět tibeťanů, dýchací techniky
13.9. Zdravotní cviky IN
16.9. celodenní workshop: 5 tibetských cviků
17. 9. celodenní : Dynamické cviky, svět meditací a dechu
Úplně nakonec bych Vám ráda poděkovala za Vaši důvěru, které si moc vážíme.
Těšíme se na vás a přejeme Vám pohodové babí léto, obohacující zážitky, užívejte vinobraní a
mějte pevné zdraví :-)
Za tým Centra AVASA vaše Blanka

