Základní certifikační seminář s Dr. h. c. Peterem Jentschurou

ZDRAVÍ DÍKY ODKYSELENÍ
Termín: 23. – 24. května 2013
Perfektní pro Váš vstup do problematiky a oživení Vašich
odborných znalostí. Odborné vědomosti a detailní informace o
produktech Vám pomůžou při Vašem profesionálním
poradenství u Vašich pacientů a zákazníků!
Témata:
 Příčiny a následky překyselení a zanesení škodlivými
usazeninami
 3 skupiny civilizačních onemocnění
 „Trojskok odkyselení“ dle P. Jentschury
 Rozštěpení škodlivých usazenin
 Neutralizace kyselina a škodlivin



Úloha minerálních látek v organismu



Vyloučení kyselin se zásaditou péčí o tělo, možnosti použití





Zásadotvorná strava
Informace o produktech

Sport – kontinuální regenerace a zvyšování výkonnosti

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

Na semináři je zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka.

Účastníci tohoto semináře získají certifikát!

ZÁKLADNÍ INFORMACE
•

Místo konání: Hotel DUO****, salonek Vltava
Teplická 492, Praha 9, www.hotelduo.cz
Spojení MHD: hotel se nachází přímo u stanice metra Střížkov (trasa C).
Parkování u hotelu je placené – 200 Kč na den. Praha 9 nemá parkovací zóny,
v okolních ulicích můžete zaparkovat zdarma.

•

Čas: 23.-24. května 2013 od 09:00 do 18:00 hodin

•

Odborný garant:

Dr. h. c. Peter Jentschura, Německo
Drogista, přírodovědec, obchodník a podnikatel, autor bestsellerů

Na www.regenerujte.cz naleznete elektronické přihlášky.

• Přihlášky
Přihlášku můžete zasílat
• Poštou (V.Šafratová, Chrastavská 96/82, 190 00 Praha 9)
• E-mailem (info@regenerujte.cz)
Přihlášku a registrační poplatek zašlete: nejpozději do 3. 5. 2013.

• Registrační poplatek:
3 800,- Kč / 152 EUR zahrnuje cyklus přednášek, 4x coffee break, 2 x oběd, certifikát a
informační materiály.
Pozor:
• Sleva 25%
Pokud na seminář přivedete svou kolegyni/kolegu apod., která/ý není naším
spolupracovníkem, získáte 25 % slevu na váš registrační poplatek. Tuto slevu nelze
uplatnit, pokud vaše kolegyně účast stornuje.
• Speciální nabídka
Účastníci semináře s Dr. Jentschurou 23. - 24. 5. 2013 získávají 30% slevu na
energetický seminář s J. Lohkämperem 25. 5. 2013.
• Platba:
Na základě Vaší přihlášky obdržíte fakturu, která musí být uhrazena nejpozději
do 3. 5. 2013. Bez uhrazeného poplatku nelze místo na semináři rezervovat.
• Storno poplatky:
Při odřeknutí účasti 21 – 14 dnů před termínem kurzu 40 %
14 – 6 dnů před termínem kurzu 70 %
5 dnů a méně 100 % ceny kurzu
• Ubytování:
Pro rezervaci ubytování doporučujeme www.booking.com, který nabízí nejlepší ceny
ubytování, a to jak v hotelu Duo, tak v jiných hotelech poblíž.
• Kontakt na organizátory:
Vladislava Šafratová, Mob: 00420 775 959 134
E-mail: info@regenerujte.cz
www.regenerujte.cz

Na www.regenerujte.cz naleznete elektronické přihlášky.

