Vi får återbesök av Sam Mac som sedan sist arbetat som läkare i kinesisk medicin (TCM) på en
vårdcentral i Kina. Förutom värmeakupunktur/
massage erbjuder Sam nu även behandlande
kinesiskt fotbad med örter. Ulla Melin från Pharmalight erbjuder effektiv LED-ljusbehandling
för dina värkande muskler och leder. Mojdeh
Jenssen är tillbaka med sin mycket populära
frekvensanalys-skanner som upptäcker och behandlar alla delar av kroppen och visar näringsstatus.
All betalning sker kontant. Läs mer om terapeuterna på baksidan av detta blad!

Kl 15:30-16:00 Lördag
Sam Mac avslöjar akupunkturpunkter som du
själv kan använda för egenbehandling. Ett enkelt tryck med fingret på speciella punkter på
kroppen kan lindra feber, huvudvärk, magont,
högt blodtryck och hjälper dig att somna lättare. Förbokas för platsgaranti.
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Vi välkomnar alla medlemmar i Föreningen
SARA med familj och vänner på två dagars öppet hus med möjlighet att boka olika terapeuter
från vårt SPIRA-register (2000tv.se/spira). Kom
och köp böcker från föreningens bokshop, tidigare och det senaste numret av 2000-talets Vetenskap. Företaget Netway ställer ut hälsokost
och andra produkter.

Kl 14:00-15:00 Lördag
Föreläsning med Christina Curdorf från Golden
Health om Willamette Valley hälsoprodukter
(gratis). Förbokas för platsgaranti.
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KONTAKT:

Föreningen SARA / Netway
Kl 12-18 Lördag & Söndag
Stillmansgatan 12, Malmö
Behövs för bokning av terapeut/
föreläsning senast den 22/4 kl 15.
Tel. 040 - 60 57 022
Mob 070 - 4230950
webmaster@2000tv.se

Kl 13:00-18:00 Lördag/Söndag
Öppet hus och terapeutbehandling i separat
rum. OBS! Terapeutbehandling måste förbokas
genom att kontakta oss (se kontaktinformation
till vänster).
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ARRANGÖR:
TID:
PLATS:
ANMÄLAN:

Program
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VÄLKOMMEN PÅ
ÖPPET HUS med
TERAPEUTER
DEN 23-24 april!
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10 % rabatt på alla produkter på plats!
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DELTAGANDE TERAPEUTER
Mac Quang Sam
Sam från Quangchu, är läkare i Kina, utbildad inom traditionell kinesisk medicin
(TCM) och naturläkemedel. I behandlingen ingår varma medicinpennor
(värmeakupunktur) som öppnar upp punkter i kroppen, glaskoppning och
kroppsmassage. I år kan du även få ett kinesiskt örtbaserat fotbad som Sam specialanpassar just för dina behov. Fotbadet går även att kombinera med värmeakupunkturen vilket gör akupunkturen mer effektiv. Sam utgår från den klassiska kinesiska medicinens synsätt på sjukdomstillstånd.
Pris:
Värmeakupunktur: 450 kr för 1 tim (normalpris 700 kr)
Kinesiskt fotbad: 250 kr för ca 30 min (Lördag kl 16-18. Söndag 12-18).
Värmeakupunktur + kinesiskt fotbad: 600 kr. Ca 1 tim och 30 minuter med inledande fotbad.
Betalning sker kontant på plats.

Ulla Melin
Ulla från PharmaLight erbjuder LED ljusbehandling - en teknik utvecklad av NASA. Infrarött ljus påskyndar kroppens egen läkprocess
och ökar cirkulationen. I många fall är den även smärtlindrande och
har en god effekt på stela muskler. Vår kropp har en unik förmåga
att läka sig själv. När denna läkning startar behöver cellerna energi.
PharmaLights LED ljusbehandlingar tillför denna energi genom ljus.
Läs mer om Ulla på hennes hemsida coriandrum.se
Pris: 300 kr för 1 timme (normalpris 600 kr). Betalning sker kontant på plats.

Mojdeh Jensen
Mojdeh är utbildad på Physiospect - ett unikt och avancerat diagnostiskt hälsokontrollsystem som inom loppet av 1,5 timme kan kartlägga kroppens totala hälsotillstånd och hitta problem innan de uppstår. Maskinen använda bl.a. för att upptäcka
och behandla problem med parasiter.
Mojdeh erbjuder båda dagarna, kl 12-18, 30 minuter analys och behandling
av ett begränsat område till specialpris. Läs mer om Physiospect på
www.physiospect.se
Pris: 300 kr (normalpris 1 500 kr/tim). Betalning sker kontant på plats.

Hjälp oss att spara pengar och papper! Få information om lokala aktiviteter per e-post istället för brev.
Registrera dig här: www.2000tv.se/nyhetsmail

