Училище по естетика
с Д-р Радина Денкова

Бъдете участници в първото „Училище по естетика“, което ще ви помогне да погледнете
на себе си по нов, позитивен и здравословен начин. Основната ни цел е в рамките
на седем дни да стартираме вашата вътрешна и външна визуална промяна. Елате с
нас на едно изключително преживяване в което комбинираме специално подбрана
храна за дълъг и здравословен живот, иновативни процедури за още по-красиво тяло
и лице, както и самостоятелни и групови спортни инициативи за прекрасна форма и
самочувствие.
Заповядайте в първото „Училище по естетика“ за да научите няколко тайни, споделени
лично от доктор Радина Денкова за запазване на вашата младост и красота.
„Училище по естетика“ ще ви предложи един нов лайфстайл, който ще подобри вашето
самочувствие, ще ви направи по-добри комуникатори и гарантирано ще свалите до
три килограма от теглото си, благодарение на програмите подготвени от кондиционния
треньор Мария Попова. Не пропускайте срещата и с професионалния коучинг експерт
Силвия Трифонова, която ще ви накара да станете по-позитивни и да гледате, мислите и
работите за себе си и света около вас още по-ефективно.
Очакваме ви в луксозния 5 звезден хотел „Премиер Банско“, където ще ви накараме да
се отпуснете сред прохладата на Пирин, прекрасните басейни, спа център, тренировъчни
зони и две незабравими посещения на природни и исторически забележителности в
района.

Какво сме подготвили още за вас,
вижте в приложената покана!
За повече информация: Людмила Великова 0879 522 935

7 дневен пакет – 28.06-04.07.2015 г.

Цена: 1200 лв. ( без ДДС)
•
•
•

•
•
•
•
•

6 нощувки в Premier Luxury Mountain Resort – гр. Банско. Единично настаняване*.
Изхранване на пълен пансион по специално подбрано меню, съобразено със
здравословната програма по време на престоя.
2 антицелулитни процедури за седмицата с Веласмуут – първият и единствен
медицински апарат, конструиран на базата на технология, съчетаваща вакуум с
радиочестоти и инфрачервена светлина. Чрез използването му мобилизацията на
тъканта и изгледът на целулита са ограничени и проблемните зони се възстановяват.
Две сесии от упражнения дневно – една по специално разработена програма с
кондиционния треньор Мария Попова според индивидуалните нужди на всеки и втора –
с по-динамични движения.
Релаксиращ или терапевтичен масаж на цяло тяло.
Водна гимнастика.
Два планински похода по интересни маршрути в близост до Банско.
Лекция от професионален лицензиран коуч.

4 дневен пакет – 01.07- 04.07.2015 г.

Цена: 700 лв. ( без ДДС)
•
•
•

•
•
•
•
•

3 нощувки в Premier Luxury Mountain Resort – гр. Банско. Единично настаняване*.
Изхранване на пълен пансион по специално подбрано меню, съобразено със
здравословната програма по време на престоя.
2 антицелулитни процедури за седмицата с веласмуут - първият и единствен
медицински апарат, конструиран на базата на технология, съчетаваща вакуум с
радиочестоти и инфрачервена светлина. Чрез използването му мобилизацията на
тъканта и изгледът на целулита са ограничени и проблемните зони се възстановяват.
Две сесии от упражнения дневно – една по специално разработена програма с
кондиционния треньор Мария Попова според индивидуалните нужди на всеки и втора –
с по-динамични движения.
Релаксиращ или терапевтичен масаж на цяло тяло.
Водна гимнастика.
Планински поход по интересен маршрут в близост до Банско.
Лекция от професионален лицензиран коуч.

Срок за резервации и плащане: 15.06.2015г
Банкова сметка: „Иномедиа“ ООД,
IBAN: BG49BUIN95611000434638 при ТБ Алианц България АД
Специално за вас – отстъпка 25% на всички терапии и масажи в хотела.
Безплатно ползване на СПА центъра и термалните зони. Безплатен паркинг и wifi.

Живей в хармония с тялото и духа си!

