
 
 

ДЕТОКС ПРОГРАМА  
ЗДРАВЕ И КРАСОТА С ПОМОЩТА НА ПРИРОДАТА  

в Хотел „ПАНОРАМА“ 4*, Несебър  
 

10 – 15 май 2021 
 

 

Създадохме специално за вас 6 дневна програма за здраво тяло, сияйна кожа, блясък в очите и 
виталност.  
Ако се борите с упоритите килограми, ежедневните болежки и неразположения, имате ниска 
енергия и повяхнала или проблемна кожа, то тази програма ще ви помогне да пре-заредите и 
рестартирате своя организъм за нов живот. 
 

Какво ще научите? 
- Какво е детоксикация и как да я интегрирате в своя лайфстайл 
- Как оптимално да подпомагате самовъзстановителните сили на своето тяло 
- Как да се справяте със стреса / безсънието и да преодолявате липсата на жизненост 

използвайки природни/ натурални решения  
- Как да постигнете и поддържате своята естествена красота използвайки силата на природата 
- Как да преодолявате неразположенията и да се грижите превантивно за своето здраве с 

помощта на ароматни етерични масла от най-висок тестван клас 
- Как да прилагате лесни масажни техники с етерични масла на себе си и другите  

 

Програмата е трикомпонентна и включва: 
 

1) Богат прием на студенопресовани зеленчукови сокове с вкус на питателна зелена лимонада.  
Живите прясно изцедени сокове на зеленчуците ни осигуряват най-добрата хидратация на 
тялото през своята жива, структурирана вода. Вкусни и ароматни  те са течна формула на 
светлинна енергия от зеленчуци и зеленолистни, които със своя хлорофил нежно алкализират 
тялото и го зареждат с живи ензими, витамини, антиоксиданти и минерали в най-усвоима 
форма. Редовният прием на прясно изцедени зеленчукови сокове поддържа оптимално 
функционираща имунната система, помага на тялото да преодолее съществуващи хранителни 
дефицити и активира важни процеси на самопречистване на клетките. Чистотата на клетъчно 
ниво, осигурява нежното сияние и изящество на тялото, като забавя значително процесите на 
стареене и дегенерация.  
 

Програмата предлага обилен обяд и вечеря на растителна основа с разнообразие от сурови и 
готвени зеленчуци. Включен е изящен малък десерт във вид на висококачествен черен 
шоколад с какао от редки какаови сортове. 
 

2) Приложения на етерични масла от най-висок тестван клас - ароматно, кожно и вътрешно при 
различни неразположения както за красота, здраве и емоционално благоденствие. 

3) Практически знания за лесни масажни техники за ежедневни приложения, които да 
подпомогнат правилната стойка, енергийни баланс и цялостното увеличаване на количеството 
и качеството на жизнената енергия в тялото.  
 

Маги Кърлет /консултант здравословно хранене и живот, doTERRA уелнес консултант/ и Живко 
Живков / Юмейхо терапевт и преподавател, doTERRA уелнес консултант/ са с повече от 15 
години практики в света на превенцията, здравето и здравословния начин на живот с 
природни решения.  
Маги Кърлет и е консултант по здравословно хранене и начин на живот. Използва цялостен 
подход, който адресира не само физическото, но и психическото и емоционално здраве. 
Притежава диплома от Американския институт по натурално хранене (IIN) в Ню Йорк и е член 
на Американската асоциация на практикуващите терапевти без лекарства (AADP). 
Желанието й е да работи и подкрепя хора, които се интересуват как да живеят пълноценен 
живот чрез изграждането на здравословни навици и практики. 



 
 
 
 

ПРОГРАМА 
Ден 1 

 

Възможност за ранно настаняване в хотела след 11:00ч 
 

11:30ч.-12:30ч.  запознаване с Магдалена Кърлет и Живко Живков, представяне на програмата 
и какво предстои 
 

13:00ч. - 14:00ч. - Обяд по меню според специално разработения хранителен режим 
 

16:30ч. - Лек следобеден снак по меню според специално разработения хранителен режим 
 

16:30ч. – Следобедна беседа: 
- Етерични масла за емоционален баланс, фокус и концентрация  
 

17:00ч.-19:30ч. - Спа процедури с масла / масаж Юмейхо и спа процедури (по желание) 
 

19:30ч.-20:30ч. – Вечеря по меню според специално разработения хранителен режим и десерт 
от „Pure Chocolate & Wellness“ - Бутик за висококачествен черен шоколад 
  

Ден 2-5 
 

8:00ч.-9:40ч. Арома масаж с етерични масла или нежна йога практика 
 

9:40ч.-10:00ч.  Прием на изворна вода със цитрусови етерични масла за детоксикация и 
виталитет 
10:00ч.-11:30ч. Прием на зелена лимонада и топъл/студен билков чай с лимон  
 

10:00ч.- Беседи на тема: 
• Програма детокс за здраве и красота. Стъпки в процеса на клетъчна детоксикация и 
правилен подход.  
• Етеричните масла като природно решение за здраве и красота 
• Приложение на етеричните масла като превенция и при съществуващи проблеми 
• Стъпки за изграждане на здравословни навици и грижа за себе си / лесни масажни техники 
с етеричните масла 
 

13:00ч. –14:00ч. - Обяд по меню според специално разработения хранителен режим 
 

14:00 –16:30ч. - Следобедна почивка и свободно време 
 

16:30ч. - Лек следобеден снак по меню според специално разработения хранителен режим и 
следобедни беседи на теми: 
- Детско здраве и етерични масла 
- Алергийте и етеричните масла 
- Ритуали за красота и етерични масла 
- Болката и етеричните масла 
- Имунна подкрепа и хранителни добавки 
 

17:00-19:30ч. - Спа процедури с масла / масаж Юмейхо и спа процедури (по желание) 
 

19:30-20:30ч. – Вечеря по меню според специално разработения хранителен режим и десерт 
от „Pure Chocolate & Wellness“ - Бутик за висококачествен черен шоколад 
  

Ден 6 
8:00ч.-9:40ч. Арома масаж с етерични масла или нежна йога практика 
9:40ч.-10:00ч. Прием на изворна вода със цитрусови етерични масла за детоксикация и 
виталитет 
10:00ч.-11:30ч Прием на зелена лимонада и топъл/студен билков чай с лимон  
 

10:00ч.-11:00ч. Заключителна беседа и индивидуална консултация 
 
Възможност за късно напускане до 15:00ч. 
 


