Vcelin pod
lesom

apiterapia
--

vo vceline pod lesom
Prírodná liečba včelím vzduchom a včelím bio-poľom
Termín: jún – september
Ak hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoj zdravotný stav, doprajte si niečo špeciálne. Prinášame Vám
apiterapiu vo Včelíne pod lesom. Apiterapia je jedným z čisto prírodných spôsobov zlepšenia
zdravotného stavu. Patrí pod oblasť alternatívnej medicíny zaoberajúcej sa účinkami včelích
produktov na živý organizmus. Všetky včelie produkty sú silné antioxidanty plné vitamínov a enzýmov,
ktoré pomáhajú bez zásahu akýchkoľvek chemikálií do ľudského organizmu. Apiterapia je vhodnou
formou prevencie, ktorú je možné absolvovať buď ako terapeutickú, alebo ako zážitkovú formu
relaxácie. Účinok včelích produktov získate dýchaním úľového vzduchu a pôsobením včelieho
bio-poľa v špeciálnom api-domčeku

Cena apiterapie
1 osoba

15 €

2 osoby

25 €

Doba trvania apiterapie je 45 minút.

Zvýhodnené ceny vstupov:
Permanentky pre 1 osobu:
5 vstupov / 70 € (cena 1 vstupu 14 €)
10 vstupov / 130 € (cena 1 vstupu 13 €)
15 vstupov / 180 € (cena 1 vstupu 12 €)

Permanentky pre 2 osoby:
5 vstupov / 120 € (cena 1 vstupu 24 €)
10 vstupov / 230 € (cena 1 vstupu 23 €)
15 vstupov / 330 € (cena 1 vstupu 22 €)

Každou ďalšou terapiou sa jej účinok znásobuje.
Pri kúpe permanentky každého hosťa odmeníme darčekom - MEDPROPEĽ od Medíček Jánošíček.

Hosťom ponúkame:
možnosť zakúpenia včelárskych produktov - peľ, propolisová tinktúra, medpropeľ, čokomed, zázvormed,
sviečky zo včelieho vosku, od Medíček Jánošíček na recepcii hotela.

www.facebook.com/medicekjanosicek
www.instagram.com/medicekjanosicek
Rezervácie na: recepcia@hotelsport.sk, +421 484 299 020, +421 902 898 900

www.hotelsport.sk

Vcelin pod
lesom
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Unikátny projekt na Donovaloch vznikol v spolupráci s miestnym včelárom Ing. Petrom Jánošíkom.
Peter je včelárom srdcom i dušou a v danej oblasti má dlhoročné skúsenosti. Včelárskym životom žije
už od detstva v nadväznosti na svojho otca a starého otca, ktorí mu toto krásne poslanie odovzdali.
Včelárstvu sa aktívne venuje 10 rokov a v súčasnosti sa stará o 120 včelích rodín v Liptovskej Osade,
Liptovskej Lúžnej, Hubovej a na Donovaloch. O včely sa stará výhradne ekologickým spôsobom bez
doletu na monokultúrne plodiny ošetrované chémiou, včely sú preto zdravé, silné a pripravené
pomáhať aj nám ľuďom.
Tajomstvo apiterapie
Včely svojou nepretržitou pracovitosťou a súzvukom vytvárajú vibrácie, takzvané bio-pole. Vibrácie
predstavujú frekvenciu buniek zdravého ľudského organizmu, preto má apiterapia špeciálnu
vlastnosť, ktorou dokáže zlepšiť zdravotný stav na fyzickej aj psychickej úrovni.

Priaznivé účinky apiterapie na ľudský organizmus
Pomáha pri opakovanom strese a depresiách, respiračných ochoreniach, alergiách a astme, kožných
problémoch, bolestiach kĺbov a chrbta, chronických zápaloch, zápale priedušiek, tráviacich
ťažkostiach, kŕčoch a svalovom napätí, arytmii srdca.
Zlepšuje nervový systém a spánok, činnosť mozgu, činnosť srdca, krvný tlak, urologický a genitálny systém,
pooperačné stavy – zlomeniny, post-covidové stavy, pracovnú výkonnosť.
Má pozitívne účinky na zdravie ľudí s oslabenou imunitou, autizmom, chorobou prostaty,
problémami pri otehotnení.

Spojenie s prírodou pre zlepšenie kvality života
Uvoľnite sa a dovoľte včielkam, aby sa postarali o nakopnutie Vášho organizmu do správneho
biorytmu. Pri pobyte v api-domčeku sa môžete pokochať nádherným výhľadom na najzápadnejší vrch
Nízkych Tatier, Prašivú, alebo si len tak odpočinúť v prítomnosti liečivého úľového vzduch.

Prajeme vám príjemný zážitok vo Včelíne pod lesom

Rezervácie na: recepcia@hotelsport.sk, +421 484 299 020, +421 902 898 900
www.hotelsport.sk

