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

Paramedyczne terapie dla zdrowia 

Pakiety paramedyczne, które wpro-
wadzono w Gabinetach Bioodno-
wy mazowieckiego hotelu Manor Ho-
use SPA, zawierają unikatowe terapie 
z zakresu medycyny naturalnej, dzia-
łające kompleksowo na organizm, uak-
tywniające procesy regulacji i samo-
uzdrawiania, wzmacniające odporność 
i siły witalne oraz służące zdrowiu.

Paramedyczne pobyty (Energia, Re-
generacja, Diagnostyka i Odnowa, Prze-
pływ Energii, Rewitalizacja Kręgosłupa 
i Energetyczna Refleksologia) obejmu-
ją: hydroterapię w bezchlorowym kom-
pleksie wodnym z wodą ożywioną 
metodami Grandera i dr. Keshego i urzą-
dzeniami do masażu całego ciała; ter-
mo- i zimnoterapię – ciepłolecznicze ką-
piele saunowe i prozdrowotne działanie 
zimna w strefie Łaźni Rzymskich z pa-
rowymi i wodnymi terapiami, sauna-
mi i wannami zdrowotnymi; balneotera-
pię – detoksykujące kąpiele w kruchach 
soli himalajskiej w pokojach z głęboki-
mi wannami; haloterapię w Chacie Sol-
nej, która wzmacnia i oczyszcza układ 
oddechowy oraz rewitalizuje układ od-
pornościowy; muzykoterapię: relaksa-
cyjna i solfeżowa muzyka w pokojach, 
koncerty na misy i gongi tybetańskie, 
wzmacnianie efektów zabiegów dźwię-
kami kamertonów; energoterapię, w tym 
czerpanie mocy w Kamiennym Kręgu, 
energetycznej spirali, labiryncie, Ogro-
dzie Zen i Piramidzie Horusa; silwote-
rapię – obcowanie z naturą w Ogrodzie 

Medytacji i leśne kąpiele w zabytko-
wym parku; plazmoterapię, np. pod-
czas korzystania z systemu balansujące-
go Keshego lub w harmonizującej pola 
energetyczne człowieka Komnacie Bio-
witalności oraz odnowę biologiczną 
w ramach Pokojowego Programu SPA. 

O niektórych terapiach stosowanych 
w Biowitalnym SPA pisaliśmy już na ła-
mach „O czym lekarze Ci nie powiedzą”, 
przypomnijmy kilka najważniejszych: 

Terapia Biowitalna – dostępna wy-
łącznie w Manor House SPA – energe-
tyzująca sesja na kamiennych matach 
przy muzyce harmonizującej czakry 
oraz rozprzestrzeniającej się wokół pla-
zmie, która łączy działanie: magneto-, 
termo-, muzyko-, lito- i jonoterapii;

terapia harmonizacji czakr 
na Kryształowym Łóżku (prawdopo-
dobnie jedynym ogólnodostępnym 
w Polsce), która, łącząc działanie 
lito- i koloroterapii, pobudza czakry, 
wzmacnia przepływ energii, dobro-
czynnie wpływa na zdrowie i sprzyja 
osiągnięciu wewnętrznej równowagi;

plazmowy system Keshego – balanso-
wanie plazmą w oparciu o technologię 
dr. Keshego wspomaga naturalne me-
chanizmy zdrowotne człowieka i umie-
jętność autoregeneracji organizmu;

terapia z energią czakr – autor-
ska manualna terapia z wykorzy-
staniem refleksologii i litoterapii 
odblokowuje centra energetyczne, 

oczyszcza, poprawia krążenie, do-
tlenia mózg, przywraca równowagę 
na poziomie ciała, umysłu i ducha; 

plazmowy system balansujący 
Eemana, który usprawnia prze-
pływ energii przez meridiany, 
sprzyja relaksacji i zdrowiu, do-
skonale regeneruje, wspomaga sen 
i zwiększa zdolność do pracy;

seans na platformie wibracyjnej, 
opartej na częstotliwościach rezo-
nansowych Schumanna, podczas 
którego można przywrócić natural-
ny, prawidłowy rytm organizmu, 
co sprzyja m.in. zmniejszeniu po-
ziomu stresu i wzmocnieniu ukła-
du odpornościowego organizmu. 

W holistycznym SPA można skorzy-
stać także z fizykoterapii (ultradźwię-
ki, lasero-, krio-, elektro-, magneto-, ki-
nezyterapia), kapilaroterapii (kąpiele 
żywiczne, terpentynowe, skipidarne), 
masaży rehabilitacyjnych (klasyczne 
lub bańką próżniową), specjalistycz-
nych zabiegów, np. okłady z biszoli-
nu, terapia energetyczna Scenar lub 
biomechaniczna stymulacja mięśni 
(BMS). Można też wykonać diagno-
stykę budowy ciała, poszczególnych 
organów i układów oraz funkcji ży-
ciowych za pomocą analizatora kwan-
towego. Terapie paramedyczne są po-
lecane wszystkim dbającym o zdrowie 
i dążącym do lepszej jakości życia. 

Więcej na: www.manorhouse.pl
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