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Hotel Manor House SPA kolejny rok ze znakiem jakości V!
Znak nadawany przez Fundację Viva potwierdza, że kompleks Manor House
SPA prowadzi hotel i usługi SPA przyjazne weganom
W sobotę, 12 maja br. w Domu Kultury Praga w Warszawie odbyła się
uroczysta Gala magazynu VEGE, podczas której przedstawiciele Fundacji
Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Wręczyli „symbole Vivy”.
Wśród wyróżnionych już po raz piąty znalazła się spółka Manor House, która
otrzymała certyfikat za prowadzenie hotelu Manor House SPA,
a w szczególności za bufet śniadaniowy i restaurację z menu dla wegan
oraz firmowe wegańskie zabiegi na twarz, biust i ciało.
Tegoroczne Grand Prix Vege otrzymał raper Bisz (B.O.K), a oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła
Alicja Janosz z muzykami.Gala była inauguracją XII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Wege największego i najstarszego wydarzenia
promującego wegetarianizm i weganizm
w Polsce. W okresie od 12 do 20 maja 2018 r.
w kilkunastu miastach Polski odbywają się
różne spotkania, wykłady, debaty, pokazy
kulinarne i akcje związane z tematyką VEGE –
od
otwierających
tydzień
wegański
Międzynarodowych Targów Roślinnego Stylu
Życia Veggie World Warszawa, po bieg
wegański, który odbędzie się 20 maja br.
w Warszawie.
Znak V oznacza produkt odpowiedni dla Vegan. Aby otrzymać symbol Vivy trzeba przejść bardzo
ścisłą weryfikację, która jest prowadzona przez najlepszych fachowców, technologów żywienia,
dietetyków, producentów kosmetyków i suplementów. Oznacza produkt godny zaufania dla osób dla
których wartością jest to z czego ten produkt powstał i w jakich warunkach. Rangę znaku Vivo
podnosi fakt, że jest on przyznawany bezpłatnie przez niezależną komisję ekspertów.
„Manor House SPA od lat jest znany z oferty dedykowanej weganom. Prawie 6 lat temu
wprowadziliśmy
w
hotelowej
restauracji
kartęwegańską, która niezmiennie cieszy się dużą
popularnością Gości, nie tylko wegan. Równocześnie
w Gabinetach Bioodnowy naszego Biowitalnego SPA
opracowaliśmyspecjalne zabiegi pielęgnacyjnez myślą o
potrzebach wegan i wegetarian. Menu SPA dla
Wegan obejmuje relaksujące kąpiele, naturalne okłady,
aromatyczne masaże oraz zabiegi na ciało
poprawiające urodę, samopoczucie i zdrowie.
Dopełnieniem są naturalne wegańskie kosmetyki
w pokojach hotelowych, które wspomagają codzienną
pielęgnację ciała. Prowadzone przez nas działania
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wspierają wegański styl bycia opierający się na poszanowaniu życia wszystkich istot. Jest on bliski
promowanej w naszym kompleksie holistycznej filozofii i wynikającej z niej harmonii z samym sobą,
otaczającym światem i siłami natury.” – mówi Grażyna Wrona, Prezes Manor House SPA.
Manor House SPA słynie m.in. z koncertów na gongi
i misy tybetańskie, biowitalnych terapii, leczniczych
kąpieli ofuro w wysokich wannach, odmładzającego
programu Holistycznej Akademii Alchemia Zdrowia®
czy energetycznego Ogrodu Medytacji.
Ważnym krokiem w stronę zdrowego odżywiania jest
opracowana w hotelowej kuchni autorska „Dieta
Życia”, która jest oparta na kilku stylach odżywiania,
w tym na diecie mnichów tybetańskich z szerokim
wyborem potraw białkowych, węglowodanowych
i neutralnych oraz diecie zgodnej z grupą krwi. Według niej ważne jest nie tylko co jemy i w jakiej
ilości, ale też w jakiej kolejności, o której porze dnia i w połączeniu z jakimi składnikami. Co ważne,
w kompleksie hotelowym Manor House SPA**** Pałac Odrowążów***** wszystkie dania są
przygotowywanez wykorzystaniem zdrowych, ekologicznych produktów ikrystalicznie czystej wody
ożywionej metodami Grandera i dr. Keshego. W restauracji serwuje się tę wodę do picia, na jej bazie
powstają też ciepłe napoje. Zastosowanie jej w hotelowym w basenie doskonale wpływa na włosy
i skórę - nawet tę najbardziej wrażliwą. Cenią ją zwłaszcza osoby z problemami alergicznymi.
Manor House SPA jest pierwszym w Polsce i - wg Perfect SPA Awards 2017 - najlepszym w kraju
hotelem dla dorosłych (przyjmuje Gości powyżej 12 roku życia). Kompleks w mazowieckich
Chlewiskach wyróżnia także najlepsze polskie holistyczne SPA oraz specjalna oferta dla wegan
i alergików. Potwierdzają to certyfikaty: symbol Vivy i międzynarodowy znak jakości ECARF - jak
dotąd przyznany tylko trzem hotelom w Polsce - za szczególną troskę o potrzeby osób zmagających
się z alergiami. To prestiżowe wyróżnienie wiąże się z możliwością posługiwania się tytułem „Hotel
przyjazny dla osób zalergiami”.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl
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Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym,
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju i dobrej energii.
Pałac Odrowążów 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. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie
królewskich snów, a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor
House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu
z energetycznych zabiegów w Gabinetach Bioodnowy z najlepszym holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®,
zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami
Grandera i dr. Keshego. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej
oraz autorska „Dieta Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z Kamiennym Kręgiem
Mocy i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000
jednostek w skali Bovisa.
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