
Първи ден  

 

- Настаняване 14:00 ч 
 

- 15:00 ч до 15:40 ч - запознаване и обсъждане на програмата на чаша 

ароматен, релаксиращ чай с кето бисквитки – приготвени без консерванти.  
 

- 15:40 ч до 18:00 ч - Тема: „Емоционален детокс” с Марина Безух, 

аромотерапия за релакс, дихателна гимнастика и таппинг практика 

/енергийна точкова практика/. С помощта на Марина, по деликатен и 

професионален начин, досегашните навици (като начина на хранене, 

удоволствията, грижата към себе си, отношението към тялото и като цяло 

отношението към себе си) се променят в нови – полезни, конструктивни, 

адаптивни към заобикалящата среда, комфортни и благоприятни за нов 

начин на живот. Темата зарежда с енергия, радост, хармония и щастие. През 

метафоричните-асоциативни карти (МАК) откриваме мястото на 

напрежение и проблем в тялото, даваме му име, променяме го и му даваме 

ново име, трансформирайки го в нещо по-добро – „Как искам Аз”. 

Основното правило, към което се придържаме е „Какво искам Аз”. Това 

касае тялото, здравето, емоционалното състояние и външния ни вид.  

 

- 16:30 ч до 16:50 ч          Кафе пауза – кафе, чай или капучино (по 

избор) и шоколадов бол с изненада. 

 

- 18:15 ч  до 19:15 ч         За процедурата ”Лице” използваме високи технологии 

за красота - иновативен уред с приставка за нежно почистване, приставка за 

деликатен пилинг, приставка за изглаждане на лицето.  Идеалната 

комбинация от сребро, ултразвук и висококачествени натурални продукти 

със силата на природата и разработени в съответствие с най-новите научни 

достижения постигат видими и осезаеми резултати. 

 1. Ефектното почистване е основата за непреходно красива кожа. 

Модерната технология на  осцилация, меките влакна на четката, снабдени с  

антибактериален Microsilver BGTM почистват 10 пъти по-ефективно, прах, 

замърсявания и грим в сравнение с ръчното почистване, в перфектно 

съчетание с почистващият крем осигуряват дълбоко почистване на кожата.  

 2. Кавитационният пилинг с иновативна ултразвукова технология 

позволява прецизно почистване на кожата от черни точки и мъртви клетки. 

След това, нанасяйки тоника за лице, кожата Ви изглежда гладка и свежа.  

3. Ултразвуковата технология на приставката за изглаждане на лицето 

помага за това активните съставки на продуктите за грижа да проникнат по-

дълбоко в кожата. Така бръчките значително се намаляват. Следва нанасяне 

на завършващ серум и слънцезащитен лосион.  

За всички процедури използаваме висококачествени натурални продукти 

със силата на природата и разработени в съответствие с най-новите научни 

достижения. Продължителност: 20 минути. 



 

- 19:30 ч до 20:30 ч    Вечеря -  Салата приготвена с био зеленчуци от 

личната ни градина и пуешко филе на скара, овкусено с ориенталски 

подправки. Вкусен, домашно изпечен хляб, богат на фибри и семена.  

Десерт: цедено, домашно кисело мляко плодове и овесени ядки.   

 

Втори ден  

 

- 8:00 ч  до 8:30 ч   Чаша топла вода с лимон в ресторанта на хотела.  

 

- 8:30 ч  до 9:30 ч           Протеинова закуска с яйца от домашна ферма (по 

избор: от щастливи кокошки – 2 бр., симпатични пътпъдъци – 4 бр. или 

умни патки – 1 бр.) върху домашен пълнозърнест хляб и зеленчуци, кафе. 

Шот „Здраве” - физическият стрес е неутрализиран, а тялото и умът 

получават нова, свежа енергия!   

 

- 10:00 ч  до 12:00 ч  Запознаване с аромотерапията - много стар, 

прекрасен и мъдър, научно обоснован метод за профилактика и терапия, 

както и запознаване с използваните продукти в атмосферата на ароматичен 

билково-плодов чай. 

- Продължаваме с процедурата ”Лице” използваме високи технологии за 

красота - иновативен уред с приставка за нежно почистване, приставка за 

деликатен пилинг, приставка за изглаждане на лицето.  Идеалната 

комбинация от сребро, ултразвук и висококачествени натурални продукти 

със силата на природата и разработени в съответствие с най-новите научни 

достижения постигат видими и осезаеми резултати. 

 1. Ефектното почистване е основата за непреходно красива кожа. 

Модерната технология на  осцилация, меките влакна на четката, снабдени с  

антибактериален Microsilver BGTM почистват 10 пъти по-ефективно, прах, 

замърсявания и грим в сравнение с ръчното почистване, в перфектно 

съчетание с почистващият крем осигуряват дълбоко почистване на кожата.  

 2. Кавитационният пилинг с иновативна ултразвукова технология 

позволява прецизно почистване на кожата от черни точки и мъртви клетки. 

След това, нанасяйки тоника за лице, кожата Ви изглежда гладка и свежа.  

3. Ултразвуковата технология на приставката за изглаждане на лицето 

помага за това активните съставки на продуктите за грижа да проникнат по-

дълбоко в кожата. Така бръчките значително се намаляват. Следва нанасяне 

на завършващ серум и слънцезащитен лосион.  

За всички процедури използаваме висококачествени натурални продукти 

със силата на природата и разработени в съответствие с най-новите научни 

достижения. Продължителност: 20 минути. 

 

- 12:15 ч  до 13:30 ч Обяд: зеленчукова  супа с крутони с балансирано 

съотношение на въглехидратите, белтъчините и мазнините. Зелена салата 

със семена, свежо сирене и прошуто, домашно приготвени брускети със 



специялен дресинг. Ще се насладите и на коктейл „Пролетна  мечта” с 

плодове и кисело мляко, който ще ви зареди с добро настроение. 

Плодовете засилват метаболизма, снабдяват организма с витамини.  

 

- 14:00 ч  до 17:00 ч  Дихателна гимнастика и тапинг практика. 

Аромотерапия за балансираща хармония. Неврографика – научен начин за 

рисуване. Рисуваме новото си тяло и новите навици за комфортно 

взаимодействие към себе си, т.е. привличаме ресурси и възможности, 

реализиране и материализиране на Вашите жалания.  

                

- 16:00 ч  до 16:15 ч  Кафе пауза – кафе, чай, капучино по избор с кето 

бисквитка, плодове. 

 

- 17:00 ч  до 20:00 ч  Свободно време или ще ви придружим на 

забележителна разходка до специално, непознато място...  (ако времето 

позволява).  

 

- 20:15 ч  до 21:30ч  Вечеря: Пилешко филе a la Napoli със салата. 

Домашно изпечен пълнозърнест хляб. Десерт: Диетична протеинова торта.  

 

 

 

Трети ден 

 

- 8:00 ч  до 8:30 ч  Чаша топла вода с лимон                  

- 8:30 ч  до 10:00 ч  Закуска:  хрупкаво мюсли със сочни боровинки с 

балансирано съотношение на въглехидратите, белтъчините и мазнините.С 

всички важни витамини, минерали и микроелементи. Без лактоза. Без 

добавени консерванти.          

Шот „Здраве” - Физическият стрес е неутрализиран, а тялото и умът 

получават нова, свежа енергия!      

 

- 10:15 ч  до 12:15  Дихателна гимнастика и тапинг практика. Аромо- 

терапия за положителна енергия. Бързи техники, които работят срещу стрес 

и депресия – коридор на благоприятни обстоятелства (КБО).     
 

- 12:00  до 12:00  Обяд: Риба на скара със сос и зеленчуци. Черен 

хляб. Шейк Latte или Шейк Ice coffee  

 

Ползи от програмата: 

 

- Лекота в цялото тяло 

- Лекота в дишането 

- Гъвкавост и комфорт в цялото тяло 

- Сияйно лице 



- Добро настроение  

- Заредени с енергия 

- Добро самочувствие 

- Нов начин на мислене 

- Мир в душата 

- Позитивно настроение 

- Енергия в мислите и движенията 

- Радост 

- Щастие 

- Удоволствие 

- Хармония в средата в която живеем и работим 

- Балансиран живот 

- Стремеж към нови цели 

- Любов и грижа към себе си. 

 

 Работата с подсъзнанието е необятно познание.  

В тази програма  ние само повдигаме завесата и насочваме търсещите как 

да продължат, ако те желаят това. 

 

 

 

 


