
PROGRAM REWITALIZACJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Program                                  jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom i przywracania zdrowia.

Program obejmuje:

§	odżywianie oczyszczające 

§	aktywny wypoczynek

§	konsultację lekarską

§	poradę dietetyczną 

§	wykłady i prezentacje

§	seminarium antystresowe

§	szkołę zdrowego gotowania

Zdrowie, za którym tęsknisz...

Niespodzianka: wysyłamy KUPON – NAGRODĘ w wysokości 150 lub 120 zł (szczegóły poniżej) 

Zachęć innych do skorzystania z programu NEWSTART®!!!

Specjalny KUPON – NAGRODA

Aby skorzystać z nagrody, należy: ● wpisać do kuponu swoje imię i nazwisko oraz podpisać w/w oświadczenie o ochronie danych osobowych  
● przekazać kupon organizatorom programu NEWSTART® poprzez osobę przez Ciebie zachęconą (przyjmujemy kupony tylko od osób przez Ciebie 
zachęconych tylko w czasie programu NEWSTART®) ● skontaktować się telefonicznie lub pisemnie z Fundacją Źródła Życia w celu wyboru nagrody.

Fundacja Źródła Życia, B. Zasłona, ul. Źródlana 1, 96-320 Mszczonów, tel./faks: 46 857 13 54, 857 28 99, 602 800 956, 604 821 030, e-mail: newstart@fzz.pl

Imię i nazwisko (czytelnie)

adres:

nr tel.:

Jeśli osoba zachęcona przez Ciebie skorzysta z 10-dniowego programu, otrzymasz: 

lub 

w postaci wybranych przez Ciebie  
książek wydawnictwa  
Fundacji Źródła Życia

w postaci innych produktów z aktualnej 
oferty Fundacji Źródła Życia, w tym  

również programu NEWSTART®
lub w kwocie pieniężnej brutto

150 zł 120 zł
Twój podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926  
z późn. zm.) przez Fundację Źródła Życia (FŹŻ) z siedzibą  
w Mszczonowie, B. Zasłona, ul. Źródlana 1, w celach informacyj-
nych i marketingowych. FŹŻ informuje, że wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto 
każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania.

Dla osób poleconych przewidujemy dodatkowo nagrody – niespodzianki

 NEWSTART® może uratować Ci życie!
 dowiesz się, że nie musisz chorować
 zobaczysz, że przyszłość jest piękna
 odzyskasz nadzieję na lepsze jutro
 przekonasz się, że warto żyć
 odkryjesz największe tajemnice zdrowia
 poznasz zasady długowieczności                                                                                          
 zrzucisz nadwagę i pokonasz złe nawyki
 poprawisz wyniki i przedłużysz życie
 pokonasz stres i zmęczenie 
 odmłodzisz się i zregenerujesz
 poprawisz kondycję i witalność
 wzmocnisz swoją odporność 
 odkryjesz najgłębszy sekret ludzkiego serca
 Twój organizm będzie Ci za to wdzięczny  

do końca życia! 

Organizator: Fundacja Źródła Życia, B. Zasłona, ul. Źródlana 1, 96-320 Mszczonów, 
tel./faks: 46 857 13 54, 857 28 99, 602 800 956, e-mail: lekarz@fzz.pl

NEWSTART® jest wzorowany na programie światowych ośrodków rewitalizacji: Weimar  
Center of Health & Education, Eden Valley Lifestyle Center, Uchee Pines Institute.

NEWSTART

Program prowadzi wykwalifikowany zespół złożony z lekarza, dietetyka, trenera 
rozwoju osobistego i coacha, fitoterapeuty-zielarza, instruktora szkoły zdrowego 
gotowania, instruktora nordic walking oraz promotorów zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

               to najpiękniejszy program  
zdrowotny pod słońcem!      Larisa Campbell  

OSIECZEK – przepiękny zielony zakątek Mazowsza położony 35 km na południe od Warszawy. Kraina kwitnących sadów, sosnowych 
lasów i wzgórz morenowych. Zalew na rzece Jeziorce, jednej z najczystszych na Mazowszu, stanowi rezerwat ptactwa wodnego.  
Walory środowiskowe i swoisty mikroklimat czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym dla wypoczynku i rekreacji.

BRENNA – malownicza miejscowość turystyczna w Beskidzie Śląskim w dolinie rzeki Brennicy z trzech stron otoczona górami.  
Sąsiaduje z Wisłą, Szczyrkiem i Ustroniem. Czyste górskie powietrze i wspaniałe krajobrazy zapraszają miłośników zdrowego wypo-
czynku na liczne szlaki turystyczne, a walory kultury regionalnej w każdej porze roku przyciągają wielu turystów z bliska i z daleka.

WISŁA – „perła Beskidów”, miasteczko turystyczne i uzdrowiskowe położone u stóp malowniczych gór Beskidu Śląskiego. Wiele 
atrakcji turystycznych oraz niezapomniane widoki przyciągają każdego roku tysiące turystów. Tu mieści się dom rodzinny Adama Ma-
łysza oraz rezydencja prezydenta RP, tzw. Zameczek. Na terenie miasta ma również swoje źródła największa polska rzeka – Wisła.

Piękny nowo wybudowany obiekt, stylizowany  
na XIX-wieczny dwór, oferuje pokoje 1-, 2-, 3-  
i 4-osobowe o wysokim standardzie. 

Willa „Roma” położona w malowniczej dolinie rzeki 
Brennicy u stóp gór Błatnej i Orłowej,  oferuje pokoje  
1-, 2-, 3-osobowe oraz 2-osobowe apartamenty.
www.roma.beskidy.pl

Dom gościnny „U Plesów” położony w zacisznej 
dolinie Wisły u stóp góry Kozińce, oferuje pokoje 
2- i 3-osobowe. 

Więcej szczegółów na  

„Dwór Polski” Stanisława Sadochy  
w Osieczku wg projektu Andrzeja Grzybowskiego

Program NEWSTART® w 2015 roku  
w Osieczku odbędzie się w terminach:

● programy 10-dniowe:
- od 3 do 13 sierpnia 
- od 17 do 27 sierpnia 
- od 7 do 17 września 

Program NEWSTART® w 2015 roku  
w Brennej odbędzie się w terminach:

● program 10-dniowy:
- od 1 do 11 czerwca 

Program NEWSTART® w 2015 roku 
w Wiśle odbędzie się w terminach:

● program 10-dniowy:
- od 5 do 15 lipca

CENY
PROMOCYJNE

http://www.roma.beskidy.pl
http://www.newstart.pl
http://www.newstart.pl
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