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Stać cię na prawdziwy luksus?
Żyjemy w ogromnym pośpiechu i stresie, pełnimy wiele
społecznych ról i próbując je wszystkie pogodzić, często
gubimy priorytety, brak nam uważności na ludzi
i naprawdę ważne sprawy. Pamiętajmy, że czas dla
siebie to luksus naszych czasów.
Coraz częściej uświadamiamy sobie, że sukces to wewnętrzna
harmonia i równowaga między różnymi sferami życia.
A prawdziwy luksus to nie kolejny samochód, ekskluzywne
wakacje, markowy ciuch, tylko czas na realizowanie pasji.
Praca zawodowa jest ważna, ale co nam z pieniędzy, gdy nie
mamy ich kiedy wydać? Czas dla rodziny – nieoceniony, ale ciężko być dobrym rodzicem, gdy
przytłaczają nas codzienne obowiązki i nie dbamy o własną kondycję fizyczną i psychiczną. Wreszcie
jak budować i rozwijać jakościowy związek, gdy wciąż mijamy się ze swoim partnerem i żyjemy „byle
jak” zapominając o własnych potrzebach?
Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale możemy i powinniśmy
zmienić nasze podejście do nich. Skoro ciężko wyeliminować
stres na co dzień, nauczmy się odpoczywać, redukować
napięcie, relaksować nasze ciało, ale też i ducha. Dlatego warto
zmienić dotychczasowy tryb życia i choć raz na jakiś czas – byle
regularnie - zrobić coś dla siebie. Wybrać się na masaż czy do
SPA, gdzie zatroszczą się o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.
Mazowiecki kompleks Manor House SPA to miejsce, gdzie
wiedzą jak zadbać o ducha, ciało i umysł swoich Gości. To holistyczne podejście jest bardzo ważne,
bowiem działania na wszystkich tych poziomach pozwalają przywrócić prawdziwą harmonię, a co za
tym idzie osiągnąć błogi relaks, zregenerować organizm i wzmocnić życiową energię. Właśnie w tym
urokliwym hotelu bez dzieci, przyjaznym weganom i alergikom, a także od lat najlepszym
holistycznym
SPA
w
kraju,
można
w otoczeniu przepięknego, zabytkowego parku o wysokiej biowitalności nabrać sił witalnych, zadbać
o zdrowie i mądrą dietę. To doskonały adres na wypoczynek czy to w trakcie dłuższego urlopu dla
zdrowia i urody czy podczas weekendowego wyjazdu z przyjaciółmi lub ukochaną osobą.
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Pamiętajmy, że przebywanie w miejscach o wysokiej
energetyce (tj. powyżej neutralnego poziomu 6500 j.
Bovisa) wzmacnia organizm, o niskiej – osłabia go.
Manor House SPA jest niezwykle silnym miejscem
mocy na energetycznej mapie Polski, bowiem
promieniowanie energetyczne dochodzi tu do 30.000
jednostek w skali Bovisa. Biowitalność w tym
urokliwym kompleksie, gdzie historia łączy się
z luksusem i dobrą energią, można wzmocnić na wiele
szlachetnych, naturalnej bioenergii Ziemi i drzew,
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rozprzestrzeniającej się plazmie czy muzyce o odpowiednich wibracjach w ramach terapii biowitalnej.
Można również poddać się muzykoterapii podczas koncertów na misy i gongi tybetańskie. Niezwykłe
doznania niosą: słowiańskie rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce® SPA, seanse w płótnach i ceremonie
saunowe w kompleksie Łaźni Rzymskich, hydroterapia w bezchlorowym basenie z ożywioną wodą
Grandera. Wszystkie terapie biowitalnego SPA są naturalne i opierają się na pracy z energiami.
Odmładzający program unikatowej Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia® opiera się na
pobudzaniu naturalnych procesów samouzdrawiania na poziomie komórek, a także skutecznie
oczyszcza i odblokowuje przepływ energii w organizmie.
Atrakcyjny jest również pokojowy program SPA m.in.
z: masażerami, hipoalergicznymi kosmetykami,
kąpielami z solą himalajską i sproszkowaną perłą,
w tym w wysokich wannach ofuro oraz we dwoje,
a także muzyką solfeżową o dobroczynnie
wpływających na organizm częstotliwościach
i z przepięknym widokiem na zabytkowy, czarowny
park. Nie dziwi więc, że w klimatycznych, stylowych
wnętrzach łatwo przychodzi zdrowy sen, wewnętrzna
równowaga i dobre samopoczucie. Jeśli dodać
restaurację serwującą wyśmienite dania tradycyjnej polskiej kuchni i szeroki wybór smakowitych
potraw wegańskich oraz menu wg autorskiej „Diety Życia” bazujące m.in. na diecie niełączenia,
można tu zadbać o siebie w każdym wymiarze.
Pobyt w Manor House SPA to dobre dla organizmu chwile wśród bogactw natury, siły wody, drzew
i Ziemi. Rozległy park z 300-letnim starodrzewem kryje Ogród Medytacji, w którym moc naturalnych
punktów koncentracji energii została wzmocniona Kamiennym Kręgiem, Piramidą Horusa, spiralą
energetyczną i Ogrodem Zen. Jest to miejsce, które koi nerwy, sprzyja rozwojowi duchowemu
i obdarowuje pozytywną energią. Pozwól sobie na prawdziwy luksus, zainwestuj w czas dla siebie,
najlepiej w Manor House SPA - Polskim Centrum Biowitalności.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl
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Manor House Spa – tu historia łączy się z luksusem i energią
Kompleks pałacowo-parkowy Manor House Spa w Chlewiskach z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju
i dobrej energii. W stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury
i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Hotel Manor House SPA to urokliwe
miejsce dla duszy, ciała i umysłu. Można skorzystać z energetycznych i holistycznych zabiegów w Studiu Odnowy,
zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz zanurzyć w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie
z ożywioną wodą Grandera. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania kuchni polskiej.
Obiekt jest przyjazny dorosłym, weganom i alergikom. Pałac Odrowążów w Chlewiskach to jedna najstarszych rezydencji
ziemiańskich w Polsce, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii narodu. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII
w. jako jedyny Polak jest wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Kompleks otoczony jest
zabytkowym parkiem z 300-letnim starodrzewem i pomnikami przyrody, Kamiennym Kręgiem Mocy czy Witalną Wioską®
SPA. Jest to także silne miejsce mocy o potwierdzonym promieniowaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.
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