promocja

W drodze do harmonii…
Warto zatrzymać się na chwilę, wziąć głęboki oddech, wsłuchać się
w  potrzeby ciała i duszy, aby złapać zdrowy balans i cieszyć pełnią życia.

J

est takie miejsce, gdzie zwalnia czas,
łatwo przychodzi błogi relaks i zdrowy
sen, można zregenerować organizm
i wzmocnić siły jego witalne. To urokliwy
kompleks hotelowy Manor House SPA w mazowieckich Chlewiskach, który łączy wspaniałą historię ze współczesnym luksusem i dobrymi
energiami natury. Ich siła jest tak duża (dochodzi do 30 tys. j. Bovisa – dla porównania neutralny poziom dla zdrowego organizmu to ok.
6,5 tys. w tej skali), że ta dawna szlachecka posiadłość jest nazywana Polskim Centrum Biowitalności. Położony z dala od pośpiechu, zgiełku
i smogu miasta hotel dla dorosłych, przyjazny
weganom i alergikom, jest także najlepszym
holistycznym SPA w Polsce. Gabinety Bioodnowy wyróżniają się autorskim programem odmładzającym bazującym na wyłącznie naturalnych
metodach, które pobudzają prawdziwy cud
ludzkiego organizmu – jego umiejętność autoregeneracji, skutecznie oczyszczają i usprawniają przepływ energii.

Na Gości czekają:
• 	oryginalne terapie energetyczne, z których
słynie tutejsze Biowitalne SPA;
• 	kąpiele ofuro, dzięki wannom Duo Ofuro by
Manor House również w romantycznej wersji
dla dwojga,
• 	koncerty na gongi i misy tybetańskie oraz
muzyka solfeżowa o dobroczynnych dla zdrowia częstotliwościach,
• 	bezchlorowy basen z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, która jest używana

także do przygotowywania potraw w hotelowej restauracji,
• 	seanse saunowe w Łaźniach Rzymskich, Strefa
Harmonii Czakr oraz nocne saunowanie,
• 	niezwykły Ogród Medytacji z Kamiennym
Kręgiem Mocy, Spiralą Energetyczną, Piramidą Horusa, Ogrodem Zen – kopią tego słynnego z Kioto i energetycznym labiryntem
(replika labiryntu z Chartres);
• 	Witalna Wioska® SPA rytuałami zdrowia pod
gołym niebem i własna stajnia oraz SPA dla
koni.
Całość otacza przepiękny, zabytkowy park
z wspaniałym starodrzewem, przypałacowymi
stawami i romantycznymi zakątkami. Można go
zwiedzać ścieżkami rekreacyjną, historyczną
i przyrodniczą. O  każdej porze roku jest tu
wiele okazji do odpoczynku w ciszy i spokoju.
Wszechobecna holistyczna aura towarzyszy odwiedzającym, a wysoka biowitalność wzmacnia
siły organizmu. Biskości przyrody koi zmysły,
przywraca wewnętrzną równowagę i sprzyja
osiągnięciu harmonii ze sobą i światem.
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