Vårhälsa – Vår specialitet
Biyunakademins Hälsocenter bjuder in dig till två
gratis prova på tillfällen, samt en föreläsning med
Fan Xiulan framstående expert på kinesisk medicin
och hälsometoder.
Under prova på dagarna
• Testa olika kinesiska träningsmetoder för unga och gamla, friska och sjuka
• Teprovning – prova några av Kinas bästa teer
Olika hälsoproblem som förkylningar, influensa, allergi, smärta, melankoli, stress
och annat som dyker upp under övergången från vinter till vår kan eﬀektivt
motverkas genom att du stärker din försvarskraft på olika sätt. Den kinesiska
medicinen har utvecklat metoder i tusentals år som blivit värdefulla redskap för
livskraft och hälsa även för den moderna människan i västerlandet.
Vill du vara frisk, fri från stress och oro samt känna mer energi och livsglädje?

Varmt Välkommen till Biyunakademins Hälsocenter
Prova på gratis
Torsdag den 15 Mars kl 18-21
Torsdag den 22 Mars kl 13-16
Gratis föreläsning
Tisdag den 13 Mars kl 18-21

Johan Enbergs Väg 20
171 61 Solna

www.biyun.se

info@biyun.se

08-526 94 111

Vi bjuder på nio olika sorters Hälsoteer under hela dagen!
15/3 18:30 – 18.50
22/3 13:30 – 13:50

Introduktion med Fan Xiulan - kinesisk läkare och professor i
kinesisk medicin samt grundare av Biyunmetoden. "Hur du
motverkar stress och ohälsa när vintern möter våren, med fokus
på bl a. prostatabesvär för män och underlivsbesvär för kvinnor”

15/3 19:00 – 19.30
19:30 – 20:00

Prova på Delfinkraftens energimetod
Prova på Föryngrings metod

22/3 14:00 – 14.30
14:30 – 15:00

Prova på Delfinkraftens energimetod
Prova på Föryngrings metod

Delfinkraftens och Föryngrings metoderna är mycket kraftfulla och
lättillgängliga självhjälpsmetoder för alla!

Du kan även bli medlem i Hälsocentret 2018
I medlemskapet ingår:
•

En gåva.

•

Gratis föreläsningar.

•

100 kr rabatt på de flesta kurser.

•

10% rabatt på ordinarie pris på våra hälsoprodukter .

•

10% rabatt per tillfälle på konsultation och behandling som ges av
Biyunakademins terapeuter.

