ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS

POZVÁNKA
Klášter minoritů sv. Jakuba,
Malá Štupartská 635/6, Praha 1
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Přijměte pozvání na konferenci, kde se potkáte s vizionáři, zakladateli a lídry světových projektů,
které byly transformovány do unikátní jedinečnosti.

NOVÉ TRENDY V PREVENCI ZDRAVÍ A MEDÍCINĚ,
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A BYZNYS
ČTVRTEK 20. srpna 2020 od 9.30 hodin
ČASOVÝ HARMONORGAM

Svoji účast potvrďte přes registrační formulář,
který naleznete v průvodním e-mailu.
Tato pozvánka je nepřenosná a platí pro 2 osoby.

Registrace

10.00		

Zahájení

		
		
		
		

Tomáš Bohrn			
Tereza Havrlandová 		
Jana Benedová		
Jana Kolrusová 		

		

Degustace a pohoštění

		
		

Praktické ukázky
Neinvazivní vyšetření tepenného a žilního systému (3 - 5 minut v sedě)
Telerehabilitace
Předpokládaný konec akce

HARMONELO

Zdraví začíná ve střevech - o střevním mikrobiomu, zvýšené střevní
propustnosti a imunitě. Světová revoluce v oblasti probiotik. Převratný
objev RNDr. Petra Ryšávky, molekulárního biologa a specialisty v oboru
genetiky. Lídrem v oblasti prevence zdraví s důrazem na prevenci dobrého
stavu střevního systému. Skutečné stáří člověka ovlivňuje zásadně stav
jeho střev. Během života se v nich podíl přátelských bakterií, které ovlivňují
naše zdraví a imunitu, může zmenšit až stotisíckrát. K přirozené harmonii
a imunitě pomůže šest produktů v tekuté verzi: Probio, Life, Flexi, Vitality,
Bifi a Lacto.

LIFEFOOD CZECH REPUBLIC

09.30		

14.30		

Odborná diagnostika, terapie na špičkovými technologiemi v místech
a za podmínek nejvhodnějších pro pacienty, ale i na pracovišti či veřejně
dostupných místech. Představí pan TOMÁŠ BOHRN, zakladatel společnosti,
která byla schopna navázat na unikátní výzkum a transformovat jej dál.
Pro lékaře: Cílem řešení je podpořit vytváření ucelených programů
zaměřených na včasnou detekci a prevenci významných rizikových faktorů
kardiovaskulárního systému.
Wellnes a fitness: Vyšetření kvality prokrvení na periferii a vyhodnocení
stavu a rizik s cílem optimálního zaměření dalších terapeutických
a wellness úkonů.
Telemedicína: Preventivní programy nejen v odborných ambulancích, nýbrž
i ve vzdálených regionech.

Zakladatel oboru, inovátor a lídr v oblasti Raw Food v Česku a zahraniční.
Představení vize a novinek zakladatelkou firmy, paní TEREZOU
HAVRLANDOVOU.

zakladatel Advanced Medical Solutions
zakladatelka Lifefood Czech Republic
obchodní partner Harmonela
zakladatelka Dandelion

DEGUSTACE

LIFEFOOD CZECH REPUBLIC
Raw bezlepkové produkty v nejvyšší BIO kvalitě
HARMONELO
Sirupy Vitality – Life – Flexi – Probio – Bifi - Lacto
DANDELION - JANA KOLRUSOVÁ
Přírodní bezkofeinová káva z pampeliškového kořene - pražená káva
- ocenění Česká chuťovka 2019, bylinkové čaje, Dandelionky - pralinky ocenění Česká chuťovka 2019.
Premiéra představení nového trendu kapslových káv.

