Odpoledne pro ženy
Vážené dívky, slečny, ženy, dámy, dovoluji si Vás všechny pozvat na první „Odpoledne pro ženy“, které se koná
dne 30. října 2012 od 1600 hodin v masérně
, Husovo náměstí 49 v Nechanicích.
Přijďte si odpočinout, poklábosit a dozvědět se odpovědi na otázky, na které již dlouho hledáte odpověď pomocí
výkladu karet, které pro Vás bude vykládat kartářka Milena Sedláčková. Výkladem tarotových karet a jejich
studiem se zabývá již řadu let. Tarot jí uchvátil jako systém, který podivuhodným způsobem kombinuje racionalitu
a intuici. Svoje zkušenosti si časem prohloubila u přední české kartářky, numeroložky, astroložky a spisovatelky
Martiny Blaženy Boháčové, kde absolvovala několik seminářů, zabývajících se významem a výkladem Tarotu, a též
kurz astrologie. Pro výklad Tarotu je nutné se
předem objednat na tel.: 605 875 275.
Vzkaz od kartářky Mileny pro Vás:
“Nebuďte sami se svými problémy, pochybnostmi
a těžkou hlavou. Chvíle povídání nad kartami Vám
uleví, vnese nový pohled do situace a dá nový
pohled na řešení. Věřte mi, nedozvíte se nic, co
byste již v duchu nevěděli nebo netušili. Při
výkladu pouze vytáhnete své vlastní city, problémy
a situace na Světlo.“
A Světlo rozpouští strach. Na shledanou při
výkladu Tarotu.
S láskou Vaše Milena

Dále budete mít jedinečnou příležitost poznat účinnou pomůcku pro řešení stresové inkontinence. Na trh se nyní
dostává produkt určený ženám, který je unikátní originální
patentovanou pomůckou. Jeho jedinečnost spočívá nejen v tom, že
pomáhá efektivně posilovat svalstvo pánevního dna a tak odstraňovat
inkontinenci, ale současně umožňuje zlepšit sexuální prožitek, zvýšit
sebevědomí uživatelky a tím i zkvalitnit její život. Tak je produkt Violet
vhodný pro ženy a dívky, které chtějí posílit svalstvo pánevního dna a
díky pevněji sevřené pochvě zpříjemnit sexuální prožitek sobě i svému
partnerovi.
Připravena je i ukázka manuálního liftingu obličeje. Manuální lifting je nová revoluční metoda, která dokáže bez
pomoci skalpelu výrazně omladit obličej. Již po prvním ošetření podstatně vyhladí vrásky, zregeneruje a napne
pleť a Váš obličej se doslova rozzáří novou vitalitou. Manuální lifting obličeje je velmi jemná technika, šetrná k
pokožce a doprovází ji příjemný pocit hluboké relaxace a vnitřní
pohody. Uvolněním svalů v obličeji a zlepšením prokrvení kůže,
dochází k regeneraci vazivových a elastických struktur, k zrychlení
odvodu odpadních látek, metabolismu a k úbytku podkožního
tuku. Vzhled a kvalita pleti se manuálním liftingem zlepší natolik,
že se často změní celkový výraz obličeje. Strhané a unavené rysy
zmizí a vy odcházíte se zcela novou tváří. Výsledkem této
speciální techniky je tedy nejen prokazatelně mladší a příjemnější
vzhled, ale zároveň dochází i k odbourání stresu, k obnově
duševní harmonie, spokojenosti a psychické svěžesti.
Účast je nutno rezervovat na tel. 605 875 275. Symbolické vstupné 50,- Kč. K dispozici káva, čaj a voda v ceně.

