Osobné konzultácie v Bratislave
súkromné centrum prevencie a regenerácie
ponúka osobné konzultácie :

BATESOVEJ METÓDY Zlepšenie zraku prirodzeným spôsobom
Termín 1:

28. február 2018 (streda), 9:00 – 16:00

Termín 2:

26. apríl 2018 (štvrtok), 9:00 – 16:00

Miesto:

Centrum Svet možností, Tehelná 25, Bratislava

Učiteľ Batesovej metódy: Ing. Daniela Maťuchová
Batesova metóda je využiteľná pri akomkoľvek zrakovom probléme - krátkozrakosť,
ďalekozrakosť, astigmatizmus, vetchozrakosť – problém s čítaním vo vyššom veku, citlivosť na
svetlo, syndróm suchého oka, priestorové videnie, spolupráca oboch očí, ap.
V uvedených termínoch máte možnosť absolvovať osobnú konzultáciu, ktorá zahŕňa vstupný
rozhovor zameraný na zistenie vášho problému, vysvetlenie podstaty Batesovej metódy a naučenie
techník určených práve pre vás. Pokiaľ ste sa doteraz s Batesovou metódou nestretli a máte
seriózny záujem pracovať na zlepšení svojho zraku, no nie je pre vás jednoduché pravidelne
cestovať na konzultácie do Banskej Bystrice, odporúčam vám absolvovať 2-hodinovú konzultáciu,
kde sa naučíte dostatok techník a aktivít určených pre váš konkrétny zrakový problém.
Samozrejme, môžete absolvovať aj 60 minútovú konzultáciu a pokiaľ budete mať pocit, že to nie je
nič pre vás, nemusíte ďalej pokračovať. Rozhodnutie je len na vás. Vzhľadom na časové
obmedzenie je k dispozícií len niekoľko termínov, preto ak máte seriózny záujem o osobnú
konzultáciu, objednajte sa čo najskôr. V prípade 2 hodinovej konzultácie si objednajte 2 termíny.
Časy jednotlivých konzultácií:
1) 9:00 – 10:00
2) 10:00 – 11:00
3) 11:00 – 12:00
4) 12:00 – 13:00
5) 13:00 – 14:00
6) 14:00 – 15:00
7) 15:00 – 16:00
Ak prídete na konzultáciu dvaja – partneri, súrodenci, rodič a dieťa, kamaráti, ap. – druhá
osoba platí 9 € na hodinu!
Ceny konzultácií:


45 € ... 60 minútová konzultácia



54 € ... 60 minútová konzultácia (2 osoby)



0 € ... doprovod dieťaťa do 15 rokov

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa objednať a zaplatiť zálohu vo výške 15 € (pri 60
minútovej konzultácii) a 30 € (pri 2 hodinovej konzultácii) do 23.2.2018 (Termín 1) a do
23.4.2018 (Termín 2). V prípade neúčasti sa záloha nevracia!
Kontakt: Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis, 0907 885 501, daniela.matuchova@gmail.com
www.provitalis.sk

