Acidobazická rovnováha
je klíčem k trvalému
zdraví.

Intenzívní seminář
s Dr. h. c. Peterem Jentschurou

Zdraví díky
odkyselení
Termín:
11. – 12. října 2019
Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom vás opět pozvali
na oblíbený dvoudenní seminář
s Dr. h. c. Peterem Jentschurou.
Dr. Jentschura vám letos představí
svůj nový produkt a opět předá
nejnovější poznatky v oblasti
acidobazické rovnováhy.
Těšíme se na setkání s vámi
na semináři!

vždy od 9:00
do 17:00 hodin

Témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co je zdraví? Co je nemoc?
Acidobazická rovnováha a acidobazický takt
Příčiny a následky překyselení
Civilizační onemocnění dle typu látkové výměny
Trojskok odkyselení – rozpouštění strusek, neutralizace a vyloučení
Změna postavy
Bezproblémové klimakterium
Zdravé těhotenství, zdravé dítě
Důležitost minerálních látek v organismu
Kyslík a regenerace
Zábaly, kartáčování a další aplikace
Produkty a jejich použití

Přednášející:
Dr. h. c. Peter Jentschura,
Německo

Účastníci tohoto
semináře získají
certifikát!

Seminář je určen:
Seminář je určen pro profesionály z oborů péče o tělo a zdraví, lékaře,
zdravotní sestry, výživové a wellness poradce.

Zakladatel firmy Jentschura International GmbH v Münsteru, přírodovědec
a autor knih o zdravotní tématice.
Více jak 35 let se zabývá přírodovědnými výzkumy v oboru acidobazické
rovnováhy, problematikou ukládání
a odstraňování škodlivých látek a příznivými účinky kyslíku. Přednáší na
národních a mezinárodních veletrzích,
kongresech a seminářích na téma
„Zdraví díky odkyselení“.

Základní informace

Registrační poplatek

Platba

Kontakt na organizátory

Absolutum Boutique Hotel ****
Jablonského 639/4
170 00 Praha 7
www.absolutumhotel.cz
Parkování u hotelu je pro účastníky
akce zdarma. V hotelu je možné zajistit
ubytování.

3 800 Kč / 152 EUR
Zahrnuje cyklus přednášek, sadu
produktů v hodnotě 1 615 Kč / 62 EUR,
4× coffee break, 2× oběd, certifikát,
informační materiály.

Po potvrzení Vaší přihlášky obdržíte
fakturu, která musí být uhrazena nejpozději do 15. 9. 2019. Bez uhrazeného
poplatku nelze místo na semináři
rezervovat.

AlcaMedica s. r. o.
Mob.: +420 775 959 134
E-mail: info@regenerujte.cz
www.regenerujte.cz

Seminář bude tlumočit do českého jazyka PhDr. Ivana Pálková.

Storno poplatky
Platí pro všechny přihlášené účastníky
při odřeknutí účasti:
21–14 dnů před termínem kurzu 40 %,
14–6 dnů před termínem kurzu 70 %,
5 dnů a méně 100 % ceny kurzu.

www.regenerujte.cz

