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Casa Blanca poleca 
Terapia odkwaszania organizmu  

21-22 września 
       

 Odkwaszenie organizmu to  
oczyszczenie narządów wewnętrznych, 

tkanki łącznej  oraz psychiki  
z kwaśnych produktów przemiany materii.  

 
   Przeprowadzenie terapii odkwaszającej daje 
ogromne szanse na poprawę samopoczucia i 

pozbycie się uciążliwych dolegliwości i schorzeń. 
Dodatkowym pozytywnym efektem jest redukcja 

nadwagi, lepszy wygląd oraz ogólna 
psychofizyczna odnowa organizmu. Szczególnie 
widoczna jest również poprawa wyglądu i stanu 

skóry. 
       

Podstawowym elementem  terapii odkwaszającej 
jest odpowiednie odżywanie i zmiana 

dotychczasowego trybu życia.  
Na kursie wspólnie przygotowujemy posiłki, o 

właściwościach zasadotwórczych. 
Wprowadzamy również automasaż brzucha,  
masaż odkwaszający i chirogimnastykę – 

ćwiczenia kręgosłupa i stawów.  
 

zarezerwuj Swój czas, zadzwoń i umów się  

      

 Zdrowe jelita = zdrowy człowiek 



Kosmetyka  -Fryzjerstwo - Masaże 

                                     

 
       Miesiące  wiosenne to czas rozkwitu, zmian, 
przebudzenia. Nasz salon przygotował  dla Państwa 
wspaniałą  wiosenną  ofertę specjalną: 
 

                          METAMORFOZA 
                       
                        Program pierwszy obejmuje: 
- fryzurę dobraną do kształtu twarzy (koloryzacja, 
strzyżenie, uczesanie, oraz zabiegi odbudowujące 
strukturę włosa) 
- makijaż(indywidualna lekcja makijażu połączona z 
analizą kolorystyczną, makijaż permanentny) 
- poprawę kondycji skóry (w zależności od potrzeb 
głębokie ziołowe złuszczanie naskórka, zabiegi 
pielęgnujące, liftingujące czy nawilżające ) 
-manicure, pedicure, wosk, henna 
 
 

 
 
 
 

 
 przed po przed po 

               LEKCJA MAKIJAŻU  

SPECJALNIE DLA CIEBIE 
                                       

                          Pragniesz poznać tajniki makijażu    
                     pod okiem profesjonalnej wizażystki 

 i nauczyć sie perfekcyjnego makijażu?  
                                

                Dowiedzieć się jak w prosty,  
                                   szybki sposób podkreślić  
                             naturalne piękno i zatuszować  
                                               niedoskonałości?   

                                                    

Nauczymy Cię dobierania   
                                     kosmetyków kolorowych    

                                      odpowiednich do 
Twojego typu urody.  

 
Na lekcji makijażu już malując  

pół twarzy możesz sama zobaczyć  
                               ile piękna jest ukryte w 

Tobie,  
                              trzeba tylko umieć  

je wydobyć ... 
 

                                                    Zadzwoń i umów 

się na spotkanie. 
Poczuj się piękna.    

 
 

„Piękność nie wszystkim jest dana 
Z łaski niebios, z bogów ręki 
Wiele kobiet musi sztucznie  

potęgować swoje wdzięki.” 
                                                                        Owidiusz  
 
 



Casa Blanca Fryzjerstwo 
Ultradźwięki i Podczerwień 

  Nowość w pielęgnacji włosów 
 

Po lecie włosom należy się odrobina „luksusu” 
    
 Total Repair –intensywna regeneracja włosów 
 Color Protect – przedłużanie koloru włosów 

  
Przy obu zabiegach wykorzystujemy nowoczesne  

urządzenie fryzjerskie –pielęgnicę, która jak sama 
nazwa wskazuje pielęgnuje włosy na całej ich 

długości. 
Połączenie ciepła, podczerwieni i ultradźwięków 

powoduje wnikanie składników aktywnych do kory 
włosa nie naruszając jego struktury. 

 
Zabiegi stymulują cyrkulację krwi w skórze głowy 

oraz regenerują zniszczone tkanki włosów. 
Po terapii włosy są  zdrowsze, silniejsze, 

łatwiej się rozczesują, są gładkie i  błyszczące. 

                   

 Jesienne promocje: 

Seria 6 zabiegów pielęgnicą 
 +karnet na masaż twarzy, szyi i dekoltu 

świeżym liściem aloesu 
 

Farbowanie włosów  
+ karnet na hennę brwi i rzęs  

 
 
 



   Lato powoli się kończy a my chcemy aby zostały 
po nim tylko miłe wspomnienia. A więc: 
 
Żegnajcie plamy i przebarwienia posłoneczne ! 
 

Lukrecja, kwas glikolowy i witamina  C 
  to najlepsze trio do walki z przebarwieniami. 

Składniki te delikatnie, ale skutecznie  eliminują 
nadmiar melaniny z zewnętrznej warstwy naskórka.  

 
System AP Line to połączenie zabiegów 

wybielających przebarwienia w gabinecie z 
odpowiednią terapią w warunkach domowych. 

Zawarte w kosmetykach z tej serii filtry chronią 
skórę przed promieniowaniem nie dopuszczając tym 

samym do powstania kolejnych plam 
pigmentacyjnych. 

Efektem synergicznego działania zabiegów i  
pielęgnacji domowej jest piękna, zdrowa i 

świeża skóra bez przebarwień! 
 

Polecamy również  doskonały na jesień zabieg 
głębokiego ziołowego złuszczania naskórka, 

który w ekspresowym tempie wygładzi drobne linie i 
zmarszczki, wyrówna koloryt, wspomoże leczenie 

trądziku –po prostu „zamieni starą skórę na nową „ 
   

 Jesienne promocje: 
Zabieg głębokiego ziołowego złuszczania naskórka 

+karnet na zabieg pielęgnujący włosy 
  

         Seria zabiegów wybielających plamy  
            +karnet na masaż całego ciała 
 
 



Casa Blanca  

   Fitness 

W sezonie 2013/2014   
zapraszamy na zajęcia: 

 

 Zumba –wtorek 17.30  

Wspaniała sylwetka –środa 17.00 

Taniec orientalny-Belly Dance-środa 18.00 

Gimnastyka zdrowego kręgosłupa - środa  19.00 

Joga dla dzieci –czwartek  17.30 

Joga dla dorosłych – czwartek  18.45 

Capoeira dla dzieci i dorosłych –piątek 18.00 

 
Jesienne promocje: 

Karnet  na 2 miesiące  na wybraną formę ćwiczeń  
10% taniej + karnet na  bezpłatny masaż pleców 

 
Karnet na 3 miesiące na wybraną formę ćwiczeń  

15% taniej +karnet na bezpłatny masaż  
całego ciała 

 
Możliwość dowolnego łączenia różnych form ćwiczeń.  

O szczegóły pytaj w recepcji Casa Blanca. 

 

Pamiętaj: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 



                Madland  j. angielski 
    W Madland rozpoczynamy naukę j. angielskiego już z   
     dziećmi 3-letnimi i kontynuujemy ją do końca szkoły 
podstawowej.  Pracujemy na podręcznikach i materiałach   
        wydawnictwa Cambridge University Press oraz na 
materiałach własnych.  Aby przekonać Państwa do podjęcia  
  nauki w naszej krainie zapraszamy do udziału  w lekcjach  
pokazowych , które odbędą się wg grafiku  dostępnego na 
stronie lub do jednorazowego uczestnictwa w regularnych 
lekcjach, które  rozpoczynamy 17 września. 
                             
                               Madland  urodzinki 
  Zorganizujemy dla twojego dziecka wspaniałe  urodzinki. 
    Tematyka zawsze nawiązuje do zainteresowań dziecka. 
   Tworzymy nowe tematy na bieżąco lub korzystamy z już   
                                        sprawdzonych np. 

  -przyjęcie indiańskie 
-salon piękności dla dziewczynek 

-urodzinki w stylu włoskim 
-andrzejkowe z wróżbami 

-artystyczne 
       -poszukiwacze skarbów  …. 

 
Madland Jako jedyna placówka w Wielkopolsce organizuje 

Kursy Metody Silvy dla dzieci  
 najbliższy termin kursu znajdziesz na stronie 

www.madland.pl 
  



Madland  kraina dzieci 
 Sobotnie warsztaty plastyczne dla dzieci  

o różnorodnej tematyce: 
   21, 28 wrzesień 

 październik 5,12,26 
listopad  9, 16, 30 

w godz.11.00-12.30  
 

 Nowości: 
Klub plastyczny    -  środa  godz.17.00-18.00 

Joga dla dzieci     -  czwartek godz.17.30-18.30 
Capoeira   -   piątek godz.18.00-19.30 

Klub młodego gracza   -  piątek godz.18.00-19.00 
 

   Piątkowe  Kuchcikowanie :  
wspólna zabawa w kuchni, szykowanie i „wcinanie” 

 20.09 godz.17.00 „Zdrowe i kolorowe kanapeczki” 
18.10 godz.17.00 „Muffiny z wkładką” 

22.11 godz.17.00 „Naleśnikowo” 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Madland  kraina dzieci 

                 ul. Jodłowa 1a,  Os.Grzybowe   
                          Jelonek – Suchy Las 
www.madland.pl         www.casa-blanca.com.pl 
                       madland@neostrada.pl  
                tel.666-360-590 ; 501-030-639 

     


