
HARMONIE TĚLA, MYSLI A DUŠE

NABÍDKA
PROCEDUR

RITUÁL
PRO HARMONII TĚLA, MYSLI A DUŠE
Aromaterapie z čisté přírody Vám přinese úlevu
na mysli, těle a duši. Posílí kognitivní funkce,
tvorbu dopaminu a serotoninu.
Proud pozitivní energie pocítíte okamžitě
přes energetické toky ve Vašem těle
a Váš největší orgán - kůži.

Pro umocnění účinku je během rituálu
podáván bylinný čaj
s BIO Levandulí Chodouňskou

*ceny jsou uvedeny v CZK vč. DPH
Informace o alergenech na vyžádání.
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350
CZK40 min.

PROČ JSOU BIO POTRAVINY
TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU?
Česká republika byla po staletí královstvím
bylinkářství. Naše prapraprababičky i pradědové
bylinkáři uměli léčit tělo i duši včetně nejtěžších
problémů lidského života.
Navázali jsme na tradici českého bylinkářství,
a ještě navážeme i na tradici českého lázeňství.
Již od Keltů se v Chodouni pěstovala královna bylin
Levandule lékařská. Nejhrůznější problémy
trávícího a nerovového ústrojí umí léčit právě ona.
Proto ji také roku 1922 při objevení hrobky
Tutanchamóna našli jako jedinou bylinu pro další
životy tohoto panovníka.



RELAXAČNÍ KOUPEL NOHOU
S KRÁTKOUMASÁŽÍ
PRO HARMONII TĚLA, MYSLI A DUŠE
Kůže je naším největším orgánem, a tak vstřebá
léčivou sílu BIO Levandule Chodouňské velmi
intenzivně. Načerpáte povzbudivou léčivou sílu
pro Vaši imunitu, klidé dny bez stresu a nervů,
zdravý spánek, novou životní energii, imunitu
a harmonii těla, mysli a duše z čisté přírody.
Nadělte si imunitu, klidnou mysl a pevné nervy
z čisté přírody s BIO Levandulí Chodouňskou
získanou relaxační koupelí.

ČÁSTEČNÁ AROMAMASÁŽ
PRO HARMONII TĚLA, MYSLI A DUŠE

Je osvědčenou lázeňskou procedurou přinášející
úlevu od napětí, stresu, úzkosti, nespavosti
i chronických bolestí neidentifikovatelných
konvenční medicínou.

Pomáhá zlepšovat stavy autoimunitních
onemocnění, chronických nemocí
i celkového vyčerpání těla, mysli a duše.

CELKOVÁ AROMAMASÁŽ
PRO HARMONII TĚLA, MYSLI A DUŠE

RELAXAČNÍ KOUPEL CELOTĚLOVÁ
PRO HARMONII TĚLA, MYSLI A DUŠE

690
CZK

1490
CZK

590
CZK

990
CZK

30 min.

20 min.

60 min.

30 min.

PROČ JE LAVENDULE LÉČIVKA?
TO TAJEMSTVÍ JE UVNITŘ KVĚTU

Zázrak levandule lékařské přináší silice – éterický
olej, kterou se levandule brání před býložravci.
Právě tato silice má obdivuhodné vlastnosti,
které dokáží již po tisíciletí zázraky.
Až 60 % linalylacetátu (vonné substance) a další
vzácné látky jako jsou nerol, citronel, borneol
a gerancil uklidňují nervovou soustavu, podporují
trávení a klidný spánek, uvolňují napětí
i plynatost. Hojí a jsou přírodním antibiotikem.

ANTIOXIDANTY,
ATB A ANTISEPTIKA Z ČISTÉ
PŘIRODY V KAŽDÉM PRODUKTU
S BIO LEVANDULÍ CHODOUŇSKOU

Levandule Chodouňská je přírodní
antidepresivum a sladidlo vhodné pro
detoxikace, diabetiky nebo při nadváze.
Dezinfikuje tělo i duši. Stimuluje nervový tonus.
Ulevuje od trávících potíží.


