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Warszawa, 15.12.2020 r. 

Pobyty paramedyczne dla zdrowia  

 

Manor House SPA, najlepszy holistyczny hotel SPA 
w kraju i Polskie Centrum Biowitalności, uruchomił 
pakiety paramedyczne, które sprzyjają poprawie 
zdrowia, samopoczucia i dobrostanu.  

W Gabinetach Bioodnowy mazowieckiego 
kompleksu hotelowego Manor House SPA**** - 
Pałac Odrowążów***** wprowadzono pakiety 

paramedyczne. To odpowiedź na rosnące obecnie zapotrzebowanie na usługi regeneracyjne. Służące 
wzmocnieniu organizmu i odporności pobyty zostały stworzone przez ekspertów Biowitalnego SPA, 
które od lat specjalizuje się w terapiach z zakresu medycyny naturalnej. Opracowany w Akademii 
Holistycznej Manor House SPA Alchemia Zdrowia® program odmładzający jest oparty na metodach, 
które pobudzają umiejętności organizmu do autoregeneracji. Pracuje się tu z energiami, wykorzystuje 
zarówno sprawdzone, jak i innowacyjne rozwiązania i zamierzone łączenie różnych technik, a wszystkie 
stosowane terapie są naturalne, a więc nieinwazyjne i pozytywnie wpływają na kondycję ciała, dobry 
nastrój i zdrowie.  

- Pomimo obecnych ograniczeń w działaniu hoteli, Manor House SPA jest otwarty dla gości 
korzystających z pobytów paramedycznych, które sprzyjają zdrowiu. Od lat skupiamy się na tworzeniu 
miejsca, w którym można przywrócić siły witalne i wzmocnić możliwości rezerwowe organizmu 
odpowiadające za zdrowie, młodość ciała i ducha, ogólny dobrostan. Działające kompleksowo 
naturalne terapie uaktywniają procesy regeneracji i regulacji, a w efekcie prowadzą do 
samouzdrawiania, dobrego samopoczucia i pięknego wyglądu, służą relaksowi, odpoczynkowi i 
osiągnięciu harmonii, których tak bardzo potrzebujemy we współczesnym świecie. Dziś korzystając z 
naturalnych terapii i doświadczeń jakie zdobyliśmy przez lata pracy w naszym holistycznym SPA 
stosujemy unikatowe zabiegi, techniki i systemy, które połączyliśmy w pakiety paramedyczne. To 
bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach propozycja, którą kierujemy do osób dbających o zdrowie i 
dążących do lepszej jakości życia – mówi Grażyna Wrona, Prezes Manor House SPA.  

Stworzono 6 pakietów paramedycznych: Energia, Regeneracja, Diagnostyka i odnowa, Przepływ 
energii, Rewitalizacja kręgosłupa i Energetyczna refleksologia. Pakiety pobytowe zapewniają dostęp do 
naturalnych terapii zdrowotnych: hydroterapii w bezchlorowym kompleksie wodnym z plazmatyczną 
wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego i urządzeniami do masażu całego ciała; termoterapii 
i zimnoterapii (ciepłolecznicze kąpiele saunowe i prozdrowotne działanie zimna) w strefie Łaźni 
Rzymskich z parowymi i wodnymi terapiami, saunami i wannami zdrowotnymi; balneoterapii - 
odtoksyczniających kąpieli w kruchach soli himalajskiej 
w pokojach z głębokimi wannami; haloterapii w Chacie 
Solnej, która wzmacnia i oczyszcza układ oddechowy oraz 
rewitalizuje układ odpornościowy; muzykoterapii 
(relaksacyjna i solfeżowa muzyka w pokojach, koncerty na 
misy i gongi tybetańskie, wzmacnianie efektów zabiegów 
dźwiękami kamertonów); energoterapii, w tym czerpania 
mocy w Kamiennym Kręgu, energetycznej spirali, labiryncie, 
Ogrodzie Zen i Piramidzie Horusa; silwoterapii - obcowanie 
z naturą w Ogrodzie Medytacji i leśne kąpiele w zabytkowym 
parku; plazmoterapii w harmonijnie balansującej pola 
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energetyczne człowieka Komnacie Biowitalności i podczas korzystania z systemu balansującego 
Keshego oraz odnowę biologiczną korzystając z Pokojowego Programu SPA.  
  
Na szczególną uwagę zasługuje kilka unikatowych terapii: 

- Terapia Biowitalna, z której można skorzystać wyłącznie 
w Manor House SPA, to energetyzująca sesja w Komnacie 
Biowitalności na kamiennych matach przy muzyce 
harmonizującej czakry oraz rozprzestrzeniającej się wokół 
plazmie, która łączy działanie: magneto-, termo-, 
muzyko-, lito- i jonoterapii. 
- Terapia harmonizacji czakr na Kryształowym Łóżku 
(prawdopodobnie jedynym ogólnodostępnym w Polsce), 
która łącząc działanie lito- i koloroterapii pobudza czakry, 
wzmacnia przepływ energii, dobroczynnie wpływa na 
zdrowie i sprzyja osiągnięciu wewnętrznej równowagi. 

- plazmowy system Keshego - balansowanie plazmą w oparciu o technologię doktora Keshego 
wykorzystuje naturalną umiejętność autoregeneracji organizmu, wspomaga naturalne mechanizmy 
zdrowotne człowieka.  
- Terapia z energią czakr – autorska manualna terapia z wykorzystaniem refleksologii i litoterapii 
odblokowuje centra energetyczne, oczyszcza, poprawia krążenie, dotlenia mózg, przywraca 
równowagę na poziomie ciała, umysłu i ducha.  
- Plazmowy system balansujący Eemana, który usprawnia przepływ energii przez meridiany, sprzyja 
relaksacji i zdrowiu, doskonale regeneruje, wspomaga sen i zwiększa zdolność do pracy. 
 
W Gabinetach Bioodnowy dostępne są też zabiegi z 
zakresu fizykoterapii (ultradźwięki, laseroterapia, 
krioterapia, elektroterapia, magnetoterapia, kinezyterapia 
- gimnastyka lecznicza kręgosłupa), kapilaroterapii 
(lecznice, oczyszczające kąpiele żywiczne, terpentynowe, 
skipidarne, które stymulują zdolność organizmu do 
samoleczenia) oraz masaże rehabilitacyjne (masaż pleców 
klasyczny lub bańką próżniową) i zabiegi specjalistyczne 
(np. okłady z biszolinu, terapia energetyczna urządzeniem 
Scenar lub BMS – biomechaniczna stymulacja). Podczas 
seansu na Platformie wibracyjnej, która jest oparta na częstotliwościach rezonansowych Schumanna, 
można przywrócić naturalny, prawidłowy rytm organizmu, co sprzyja m.in. zmniejszeniu poziomu 
stresu i wzmocnieniu układu odpornościowego organizmu. Terapia ta polecana jest wszystkim 
dbającym o zdrowie, zwłaszcza dla osób zmęczonych psychicznie i fizycznie.  

Dzięki zastosowaniu systemu Grandera kompleks Manor House SPA wyróżnia „żywa” woda, która 
posiada naturalną siłę, strukturę, zdolność regeneracji i samooczyszczania. Strukturalna woda 
poprawia smak napojów i potraw, jest też delikatna dla skóry, co szczególnie cenią alergicy. 
Korzystający z pakietów paramedycznych mogą wykonać diagnostykę budowy ciała, poszczególnych 
organów i układów oraz funkcji życiowych za pomocą analizatora kwantowego. Szczegółowa diagnoza 
pozawala na holistyczne spojrzenie na przyczyny dolegliwości i określenie nad czym warto popracować 
na drodze przywracania zdrowia.  
 
Nowe pakiety paramedyczne Manor House SPA to szyte na miarę rozwiązanie, idealne na dzisiejsze 
czasy, gdy wszyscy przykładamy większą uwagę do zdrowia i wzmocnienia odporności organizmu. Taki 
pobyt niesie relaks, odpoczynek i nieocenione korzyści dla zdrowia. 

Więcej na: www.manorhouse.pl 
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- Koniec –  
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i dobrą energią  

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  
w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w 
Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w. jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w 
Rzymie. Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom. Najlepsze od lat holistyczne SPA w Polsce słynie z 
paramedycznych pobytów dla zdrowia, autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, energetycznych 
terapii w Gabinetach Bioodnowy, seansów w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowego basenu z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 
prozdrowotnych kąpieli ofuro, w tym romantycznych dla dwojga w wannach Duo Ofuro by Manor House oraz koncertów na misy i gongi 
tybetańskie. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz wg 
„Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym 
dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską® SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym 
oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   
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