Manor House SPA w zwierciadle

odmładzająca
MOC biowitalności
Są miejsca, które sprzyjają osiągnięciu harmonii, wzmocnieniu
sił witalnych i pobudzeniu organizmu do autoregeneracji. Jednym
z nich jest kompleks hotelowy Manor House SPA – łatwo tu przychodzi

ZdjĘcia: MATERIAŁY PRASOWE.

błogi relaks, zdrowy sen i upragnione odprężenie...
Atrakcyjnie położony – kompleks hotelowy SPA w mazowieckich Chlewiskach,
tylko 130 km od stolicy z dobrym dojazdem – zachwyca ciszą i spokojem obiektu
za miastem oraz bliskością przepięknej
przyrody. Ta jedna z najstarszych posiadłości szlacheckich w Polsce łączy wspaniałą historię ze współczesnym luksusem
i dobrymi energiami natury. Manor House
SPA ze względu na wysoką pozytywną
energetykę środowiska (do 30 000 j. Bovisa, neutralny poziom dla człowieka to
6500 jednostek w tej skali), zwany jest
Polskim Centrum Biowitalności.
Jest to prawdziwa enklawa dla dorosłych – hotel bez dzieci (dla Gości powyżej
12 roku życia), przyjazny weganom i alergikom z najlepszym od lat holistycznym SPA
w Polsce. Biowitalne SPA specjalizuje się w
oryginalnych, energetycznych terapiach,
a odmładzający program Akademii
Holistycznej Alchemia Zdrowia® pobudza procesy samouzdrawiania na poziomie komórek, skutecznie oczyszcza
i odblokowuje przepływ energii w ciele.
Manor House SPA wyróżniają bezchlorowy basen z ożywioną wodą - idealną

dla skóry wrażliwej i seanse w płótnach
w Łaźniach Rzymskich. Błogi relaks niosą
koncerty na gongi i misy tybetańskie,
Terapia Biowitalna i kąpiele ofuro w wysokich wannach, w tym również dla dwojga.
Dopełnieniem jest restauracja z tradycyjną polską kuchnią oraz menu wegańskim
i autorska, zdrowa Dieta Życia. Całość
otacza przepiękny, zabytkowy park z niezwykłym SPA pod gołym niebem - Witalną
Wioską® SPA i energetycznym Ogrodem
Medytacji, który skrywa Kamienny Krąg
Mocy, Piramidę Horusa i Ogród Zen - kopią
tego słynnego z Kioto. Obiekt ma także
własną stajnię koni.
Pobyt w tym ogrodzie dobrej energii
wyciszy i napełni każdego wewnętrznym
spokojem, siłą i motywacją do działania,
pomoże odzyskać harmonię z otoczeniem, ukoi emocje, pobudzi zmysły, a
także wzmocni biowitalność organizmu. Wszystko to sprawia, że w Manor
House SPA można nie tylko głęboko
odpocząć, ale też pobudzić drzemiącą
w nas życiową energię, która odpowiada za zdrowie, młody wygląd i dobre
samopoczucie.

Więcej informacji na: www.manorhouse.pl

