SPRAW BY JEDZENIE CIĘ WYLECZYŁO.
ZDROWOTNE WCZASY ODKWASZAJĄCE I OCZYSZCZAJĄCE W WIOSCE MEDYCZNEJ
MEDCITHI ZEBRZYDOWICE – 15 dni/14 nocy
Ośrodek wspomagania terapii chorób cywilizacyjnych, diabetyków, osób walczących z nadwagą, otyłością,
nadciśnieniem, chorobami przewodu pokarmowego i innymi schorzeniami. Ścisła współpraca z lekarzem i
dietetykiem.
Niedaleko Cieszyna, w aglomeracji Śląskiej i zaciszu leśnym znajduje się Wioska Medyczna MedCithi
Zebrzydowice, która zajmuje się odkwaszaniem organizmu i skutecznie czyni go bardziej zasadowym, a w
konsekwencji doprowadza go do równowagi kwasowo-zasadowej. Wiadomo już od 1936 roku dzięki Nobliście Otto Heinrichu Warburgu, że rak nie może rozwijać się i funkcjonować w środowisku zasadowym i bogatym w tlen. Warto też wiedzieć, że jeśli nasze środowisko jest bardziej zasadowe (pH osiąga 7,365) możliwość zachorowania na nowotwór znacząco spada, natomiast jest bardziej kwaśne (przy pH=6) gwałtownie
wzrasta. Zakwaszenie organizmu, spowodowane jest nieprawidłowym żywieniem oraz stresem. Zakwaszają
sery, wędliny, mąki, alkohole, słodycze i inne.
Wioska medyczna nie zajmuje się leczeniem raka, ale skutecznie doprowadza organizm do równowagi kwasowo zasadowej, która jest kluczem do zdrowia
Wioska Medyczna w Zebrzydowicach, profesjonalnie zajmuje się również rehabilitacją narządów
ruchu. Wszystkich tych, którzy, chcą poprawić jakość swojego zdrowia. Serdecznie Zapraszamy
09.04 – 23.04
28.06 – 12.07
01.10 – 15.10
07.05 – 21.05
01.08 – 15.08
05.11 – 19.11
01.06 – 15.06
01.09 – 15.08
03.12 – 17.12
Czego można spodziewać się po naszym programie odkwaszania: Ograniczenia zapotrzebowania na insulinę
Będąc sytym zrzucisz zbędne kilogramy (~ 0.5 kg dziennie jedząc cztery posiłki dziennie); Ustąpią uporczywe
alergie, infekcje; Znikną zaburzenia nastroju; Organizm oczyści się z toksyn (grzyby, drożdże, pleśnie); Jakość
Twojej krwi poprawi się. Organizm zacznie się regenerować; Obudzisz w nim naturalne siły obronne; Poczujesz wyraźną poprawę samopoczucia; Twoja cera się wygładzi; Nauczysz się zasad alkalicznego stylu życia.
Zmniejszysz ilość zażywanych leków – lub je odstawisz.

Program odkwaszania: zakwaterowanie, doraźna opieka lekarska i pielęgniarska, opieka dietetyka,pełne
wyżywienie alkaliczne (4x dziennie), drinki zielone warzywne i inne do każdego posiłku, dostęp do wody pitnej o wysokim pH, oczyszczanie z grzybów, drożdży, pleśni, ćwiczenia ruchowo-oddechowe, ogólnosprawnościowe, nowoczesne formy gimnastyki, aerobik, fitness, stretching, instruktaż Nordic Walking i spacery, drenaż limfatyczny 4 razy i hydromasaż na łóżku Aquamed- po 6 razy w trakcie pobytu, analiza składu ciała, ćwiczenia na spalanie tkanki tłuszczowej uda, brzuch pośladki, 3 wieczorki taneczne, dostęp do siłowni, wyjazdy
na basen, pokaz „upiększania twarzy” ,prezentacja diety, prelekcja pt. „Zdrowie w Twoich rękach”, spacer z
kijkami NW do Zamku w Zebrzydowicach, wycieczka do Cieszyna Czeskiego i Polskiego wraz z przewodnikiem, możliwość korzystania z czytelni, bilarda, pomieszczenia klubowego i rowerów; ośrodek zajmuje się
również rehabilitacją.
Cena pobytu: 1600 zł/os-pokój standard.
Dopłata do pokoju jednoosobowego-250 zł
2500 zł*/os-apartament+bon do „strefy relaksu”-100 zł
2100 zł*/2os-apartament+bon do „strefy relaksu”-50 zł/os
1600 zł*/3-4os-apartament+bez dostępu do „strefy relaksu”
*CAŁKOWITY KOSZT POBYTU, DLA JEDNEJ OSOBY.
Tel:791-020-403 lub 604-422-067
Strona internetowa: wioska-medyczna.pl
Emil:urszula.wikarek@medcithi.pl lub recepcja@medcithi.pl

