
       luty  - marzec  - kwiecień 

                     2014   

   

  Aktualności  

        



  12.02 Spotkanie Klubu Kobiet 

  
22.02  Historyczny wieczorek taneczny 

pt.”Amadeusz –przyjazd Ambasadora Wenecji” 
 

 19.03 Wieczór poetycki  
 

5-06.04   Terapia odkwaszania organizmu  
 

12.04  Urodziny Casa Blanca 
 

22-23.04 Kurs Metoda Silvy dla dzieci 
 

Od lutego Madland rozpoczyna współpracę z 
Humanae – centrum rozwoju małego i dużego 

człowieka (już po feriach pierwsze zajęcia 
pokazowe-szczegóły na stronie)  

 
 zarezerwuj Swój czas, zadzwoń i umów się  

 

Casa Blanca  poleca 

Casa Blanca pomoże Ci obdarować kochaną osobę w  
wyszukany sposób. Pamiętaj o niej  w Dniu Kobiet,  

w Dniu Matki, w dniu Jej urodzin lub bez szczególnej okazji. 

                                         Kupon Prezentowy  

                        Dla………………………... 

                    Wybrany zabieg lub  wartość……. 



Casa  Blanca  Kosmetyka i Masaż  

                                     

       Pozwól PHARMOS NATUR GREEN LUXURY zabrać Cię w świat relaksu, 

zdumiewających zabiegów na całe ciało wraz z ich specjalnie opracowanym 
rytuałem dla jedwabistej, gładkiej skóry, jędrnego dekoltu i miękkiej 

delikatnej skóry na całym ciele.  
  Jesteś w centrum uwagi i doświadczysz tego podczas każdego zabiegu. 

Kombinacja naszych zabiegów, nasze kosmetyki oparte w 100% na 
komponentach roślinnych ze składnikami aktywnymi i nasze suplementy 
diety nie tylko dostarczają Twojej skórze intensywnej opieki, ale również 
wspomagają wszystkie poziomy Twojej energii, odnawiają równowagę 

między ciałem i duszą. Polecamy szeroki wybór wspaniałych klasycznych 
zabiegów na twarz i ciało jak również zabiegi specjalne dające unikalne 

efekty od przeciwzmarszczkowych do detoksykujących dla każdego wieku i 
rodzaju skóry. Zestaw naszych zabiegów spełnia wymagania nawet 

najbardziej wymagającej skóry w każdy możliwy sposób. Kolejną 
charakterystyczną cechą naszych zabiegów jest fakt że takie holistyczne 

podejście dodatkowo wzmacnia samouzdrawianie naszego ciała pobudza 
wewnętrzne źródło energii siłę i szczęście, powodując promienny wygląd i 

poprawę samopoczucia. Poprawia Twoje zdrowie i witalność. 
Kosmetyki : 

- nie zawierają wody  i alkoholu  
-nie zawierają parabenów i konserwantów  
- posiadają certyfikaty Eco i  Bio  Control 

       Zapraszamy na rytualne zabiegi Pharmos Natur w promocyjnych cenach 

http://www.wellnessverband.de/green_spa/index.php
http://www.wellnessverband.de/green_spa/index.php


 
 

Casa Blanca Fryzjerstwo 

      REWELACYJNA rekonstrukcja włosa K-PAK HAIR REPAIR SYSTEM 
  firmy Joico 

         
      System Rekonstrukcji Włosów zawiera opatentowany system 

Quadramine Complex bazujący na wyjątkowej formule odbudowującej, 
która zawiera zestaw 19 aminokwasów kompatybilnych z keratyną 

ludzkiego włosa. 
          QUADRAMINE COMPLEX zawiera aminokwasy o czterech różnych 

masach cząsteczkowych. Aminokwasy o masie cząsteczkowej MMS 150 - 
obudowują włosy od najgłębszych warstw, a aminokwasy o masie 

cząsteczkowej MMS 2500 - odbudowują je od zewnątrz.  
      

 Kompleks Quadramine rekonstruuje korę włosa (która stanowi 
większość masy włosów) oraz nadaje włosom elastyczność. Penetruje i 

odbudowuje łuskę włosa - najmocniejszą jego część, która ochrania 
wewnętrzny rdzeń oraz korę przed uszkodzeniem. 

 Profesjonalny zabieg może być przeprowadzony tylko w przeszkolonym 
salonie fryzjerskim. Trwa w zależności od stopnia zniszczenia włosów od 

30 do 60 minut.  

Promocja: 
Do każdego zabiegu rekonstrukcji włosa  

Karnet na masaż  z 20% zniżką 

Na naszej stronie znajdują się propozycje fryzur komunijnych. 
W tym roku polecamy szczególnie warkoczyki i kokardy z 

włosów .  



Casa Blanca Fitness 

 Zapraszamy na zajęcia: 
   

Orientalne pilates – środa 17.00 

Latino solo - środa 18.00 

Gimnastyka zdrowego kręgosłupa - środa  19.00 

Joga dla dzieci – czwartek  17.30 

Joga dla dorosłych – czwartek  18.45 

Joga dla dorosłych – piątek  16.45 - nowy termin 

Pilates – piątek  9.30  

Capoeira dla dzieci i dorosłych – piątek 18.00 

Prosimy osoby chętne do nowej grupy jogi i pozostałych grup o 

zgłaszanie się w recepcji lub telefonicznie:666-36-590. 

 
 

Wiosenne promocje(od lutego): 
Karnet  na 2 miesiące  na wybraną formę ćwiczeń  

10% taniej + karnet na  bezpłatny masaż twarzy 

 
Karnet na 3 miesiące na wybraną formę ćwiczeń  

15% taniej +karnet na bezpłatny masaż  

ciała 

 
Możliwość dowolnego łączenia różnych form ćwiczeń.  

O szczegóły pytaj w recepcji Casa Blanca. 

 
Pamiętaj: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 



 
 



  



Madland  kraina dzieci 
  Półkolonia – ferie zimowe 2013  10-14 luty 

  „Za drzwiami starej szafy  II” 
Magiczny tydzień półkolonii, pełnych niezwykłych przygód i odkryć. 

Przeniesiemy się do świata dziecięcej wyobraźni i marzeń. Poczytamy, 
podziałamy twórczo i „pozaglądamy przez dziurkę od klucza do starej szafy”. 

Przybliżymy dzieciom świat teatru i sztuki. 
W programie: wizyta w teatrze, wspólne pisanie scenariusza, 

 przedstawienie dla rodziców 
-półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5-12 lat  

-zapewniamy II śniadanie, obiad, napoje; posiłki szykujemy wspólnie 
traktując jako warsztaty kuchcikowania. 

 
Sobotnie warsztaty plastyczne dla dzieci   

    o różnorodnej tematyce: 22 luty; 1,22 marzec oraz   
   Centrum Przygotowań Świątecznych  29.03, 5.04, 12.04 

 w godz.  11.00-12.30  
 

Kuchcikowanie: 
    zabawa w kuchni, 

 przygotowywanie i „wcinanie” 
21.02 godz.17.00 „Karnawałowe faworki” 

14.03 godz.17.00 „Przedwielkanocne babkowanie” 
4.04 godz.17.00 „Baranki pieczone”    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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; 61-221-91-30; 501-030-639 

     


