CHCETE SE TRVALE ZBAVIT ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ,
BÝT ZDRAVÍ, SVĚŽÍ A PLNÍ ENERGIE?

Buďte zdraví s homeopatií
Je to přirozený způsob léčby, obnovující rovnováhu a harmonii
v organismu
Vnímá člověka jako celek, hledá a léčí pravou příčinu onemocnění
Neslibuje zázraky na počkání, ale nabízí pomoc i tam, kde to klasická
medicína nedokáže
Respektuje, že každý z nás potřebuje individuální způsob léčení
Je šetrná, nepoužívá chemické léky, zbytečně nezatěžuje organismus
Pomáhá nastartovat přirozené procesy uzdravování
Má trvalé výsledky
Je vhodná pro těhotné ženy, kojící, malé děti, i pro domácí zvířata
V současné době je druhým nejrozšířenějším druhem léčby na světě
(údaj Světové zdravotnické organizace)
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Mánesova 21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
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Na konzultaci je třeba se předem objednat.
Těším se na vás.

Homeopatická poradna V harmonii
Ing. Petra Grabačová
Homeopatii se věnuji od roku 2007. Tato metoda
si mě získala svým celkovým přístupem k člověku
a laskavým pohledem na svět i jeho zákonitosti.
Vystudovala jsem čtyřleté studium klasické
homeopatie na Homeopatické fakultě s klinikou
v Brně, absolvovala praktický klinický výcvik
a v homeopatii se dále průběžně vzdělávám.
Zároveň jsem získala exaktní vzdělání v lékařské
biochemii a medicíně. Vědecký i alternativní přístup
k léčení se podle mého názoru mohou velmi dobře
doplňovat. Každý má své pole působnosti a ideální je
vzájemná spolupráce.

Homeopatie s úspěchem léčí:
Chronické nemoci všeho druhu (alergie, astma, ekzémy, bolesti
hlavy, poruchy metabolismu …)
Gynekologické problémy, neplodnost, klimakterické potíže
Problémy v těhotenství, po porodu, při kojení
Oslabenou imunitu, celkové vyčerpání organismu, chronickou únavu
Problémy s váhou u dospělých i dětí
Stavy po úrazech
Psychické a emoční potíže různého původu
Deprese, stavy úzkosti, fobie, strachy, trému, tiky
Noční pomočování u dětí
Poruchy spánku, noční můry
Adaptační potíže (nástup do školky, školy, stěhování, změna zaměstnání)
Odvykání závislostí a mnohé další

Ceník:
Vstupní homeopatické vyšetření: 1 100 Kč
Kontroly: 30 min – 400 Kč; 60 min – 600 Kč; 90 min – 800 Kč

