OZDRAVNÉ POBYTY s Dr. Davidem DeRose, MD, MPH v ČR již brzo
Významný americký odborník Dr. David DeRose přijede začátkem července do České
republiky. Povede dva ozdravné pobyty v EPIcentru zdraví EDEN, zaměřené na řešení
vysokého krevního tlaku přirozeným způsobem. Stejně tak se bude na individuální úrovni
věnovat příčinným faktorům civilizačních nemocí obecně. V tuto chvíli jsou ještě volná místa na
dva ozdravné pobyty s Dr. DeRose (rezervace na: www.czeden.cz, 2. - 9. července / 10. - 17.
července)
V současné době trpí vysokým krevním tlakem přibližně 1/3 naší populace! Dnes však již
známe 90% příčinných faktorů vzniku této nemoci. Co je důležitější, ve většině případů se
jedná o faktory ovlivnitelné. Často lidé trpí několika nemocemi najednou, kterých společným
jmenovatel je stejná příčina. Po její odstranění nebo eliminování často dochází k radikálnímu
zlepšení stavu.

"Neničme své zdraví léky v případech, kdy se nemoc dá zvládnou
přirozenými metodami a buďme spíše strůjci svého zdraví, než své nemoci.
Nabízí se nám jedna z neopakovatelných možností, kdy účastníci pobytu
mohou nejen prožít zdravou dovolenou s masážemi, procedurami,
měřeními zdravotních hodnot, přednáškami, cvičením pod odborným
vedením a výborným jídlem, ale také individuálně konzultovat své
zdravotní problémy se světovou lékařskou kapacitou." říká Roman Uhrin,
vedoucí EPIcentra zdraví EDEN v Lipníku.
Dr. DeRose prostřednictvím odborné péče o pacienty, dále pak prostřednictvím svých
seminářů, přednášek, publikací a rozhlasových nebo televizních pořadů ovlivnil množství lidí
na jejich cestě k uzdravení. Má specializaci v interní a preventivní medicíně a ve své léčbě se
zaměřuje na reálné a ovlivnitelné příčinné faktory civilizačních nemocí. Jako lékař pracoval
v některých významných zdravotních centrech v USA. Je zakládajícím lékařem, později i
ředitelem Amerického centra životního stylu.
Dr. DeRose je často citovaným vědeckým odborníkem, který je známý také svou schopností
vysvětlovat složité předměty srozumitelně.
Napsal významné publikace týkající se přirozených způsobů při léčbě vysokého krevního tlaku,
diabetu, srdečně cévních nemocí nebo infekčních nemocí, knihu o dlouhověkosti nebo
Zdravotní revoluce mozku. Publikuje v oblasti komplexního zdraví, velký důraz klade na
duchovní aspekty zdraví, které také dokládá vědeckými studiemi.
"Dejte si šanci a navštivte ozdravný pobyt s odborníkem, jehož odbornost využilo již více než
140 rozhlasových stanic pro miliony lidí. Epicentrum zdraví EDEN v Lipníku nabízí mimo pobyt
s Dr. DeRose celou řadu dalších pobytů (od rekondice, přes přirozené hubnutí až po zdravá
záda), kde se může díky přirozeným vlivům životního stylu obnovit a významně posílit naše
zdraví v komplexu" dodává Roman Uhrin.

Termíny a rezervace pobytů na www.czeden.cz.

Mimo tyto pobyty bude mít Dr. De Rose 3 přednášky pro veřejnost s
následnou diskusí
Čtvrtek 6. 7. v 18:00 v Praze, Společenské centrum BETHANY, Za Brumlovkou 1519/4

KREVNÍ TLAK pod kontrolou za 30 dní přirozeným způsobem
Vstup volný. DOPORUČENÁ REZERVACE MÍSTA PŘEDEM přes SMS: +420 734 437 435

Čtvrtek 13. 7. v 18:00 v Praze, Klub zdraví Lhotka, Zálesí 50

DOBRÁ ZPRÁVA pro diabetiky a další potencionálně ohrožené rizikovými
faktory civilizačních nemocí
Vstup volný. DOPORUČENÁ REZERVACE MÍSTA přes SMS: +420 733 761 059

Přednáška v jednání - po vaší rezervaci dostanete potvrzení
Sobota 15. 7. v 15:00 v Kladně, Modlitebna Církve Adventistů sedmého dne, Milady Horákové
1562

TO NEJDŮLEŽITEJŠÍ pro naše pevné zdraví
Vstup volný. DOPORUČENÁ REZERVACE MÍSTA přes SMS: +420 777 103 200
Roman Uhrin
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