Vážení přátelé a příznivci zdraví a zdravého životního stylu,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na jednodenní
"Seminář Dr.Nona Ostravice 2017 - Civilizační nemoci a péče o tělo",
který se uskuteční v sobotu dne 29.4. 2017 tradičně na Ostravici v příjemném hotelu Freud.
O čem tentokrát seminář bude?
Na tomto jarním semináři se chceme věnovat nejčastějším civilizačním zdravotním problémům, mezi
které patří například problémy kardiovaskulárního systému (onemocnění srdce a cév, krevní tlak,
cholesterol atd.) Dále se budeme věnovat prevenci a péči o zdraví, redukci tuku a jarní detoxikaci.
Na večer pak chystáme překvapení v podobě show - trendy, móda, spodní prádlo.
Kdo bude přednášet a jací budou hosté?
Jako hosté nám tentokrát přijedou přednášet zdravotní sestřičky specializované na tyto obory a další
zajímaví hosté.
Nechte se překvapit. Víte že tyto semináře jsou vždycky nabité informacemi a nikdy se nenudíte...
Bude tento seminář i o produktech?
Ano, ale tento seminář nebude vyloženě produktový ! To znamená, že nebudeme probírat jednotlivé
produkty jako na přednáškách, ale probereme jednotlivé zdravotní problémy a kombinaci produktů k
jejich řešení. Již nyní si můžete nachystat dotazy !
Co je cílem semináře a komu je určen?
Seminář je určen opravdu pro každého, koho zajímá vlastní zdraví. Využijte toho a pozvěte si hosty!!!
Cílem semináře je nejen zvýšit vaši odbornost, ale rovněž podpořit i vaši práci, pokud se produkcí
Dr.Nona zabýváte profesionálně. Využijte tohoto ojedinělého semináře a pozvěte si své
spolupracovníky a lidi, kteří si chtějí zlepšit stav svého zdraví a dozvědět se informace z praxe od
opravdových odborníků.
Jednodenní seminář "Seminář Dr.Nona Ostravice 2017 - Civilizační nemoci a péče o tělo" je určen
nám všem, kterým není lhostejná efektivní prevence a péče o vlastní zdraví. Seminář je určen
skutečně pro každého. Chceme vás podpořit ve vaši práci (pokud pracujete nebo chcete pracovat s
produkty Dr.Nona a šířit myšlenku zdravého života), ale taky rádi uvidíme a setkáme se s všemi, kteří
mají rádi zdravý životní styl a doposud o Dr.Noně nikdy neslyšeli.
Takže:
- seminář je v podstatě určen každému, kdo se zajímá o své zdraví
- zejména je však určen těm, kteří již znají produkty Dr.Nony a chtějí si prohloubit své znalosti a
seznámit se s kolegy
- určeno pro každého, kdo směřuje k dokonalosti sebevzděláváním
- apelujeme proto na ředitele Dr. Nony, aby vzali na seminář své spolupracovníky i
neregistrované zájemce o uživání produktů nebo zájemce o práci s produkty
Co se dozvíte na semináři?
Na semináři se seznámíme s řešením zdravotních problémů pomocí osvědčených postupů a
produktů Dr. Nony s archeou a možnostmi jejich použití. Seminář je zaměřen cíleně na zdravotní
problémy a nemoci a na jejich řešení pomocí produktů a receptů společnosti Dr.Nona.
Můžete se ptát, když máte dotaz?
Samozřejmě. Můžete si již předem připravit i dotazy na které chcete znát odpovědi (nemoci, užití
produktů atd.)
Jaká je cena vstupenek?
Vstupenky - cena semináře je:
350,-CZK / 1 osoba nebo 13 EUR / 1 osoba nebo 60 PLN / 1 osoba.
Proč a na co se vybírá vstupné?
Vstupné bude použito jako vždy především na pokrytí nákladů s akcí spojených (sál, technika atd.).
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Co když mám zakoupenou vstupenku a nebudu moci na seminář přijít?
Částka je po zaplacení nevratná bez náhrady a zakoupením vstupenky tímto bere účastník tuto
skutečnost na vědomí. Peníze za již zakoupené vstupenky nevracíme.
Co když jsem ze Slovenska z jiné sítě Dr.Nona, mohu přijet na seminář?
Ano, vždycky takové hosty máme. Seminář je určen pro všechny, tedy i pro "nonáky" z jiných sítí,
Slovenska nebo jiných zemí v duchu ctění myšlenky paní Nony Kuchiny, že jsme jedna velká rodina.
Mohu dostat doklad o zaplacení vstupenky?
Samozřejmě - doklady o zaplacení si můžete vyžádat kdykoli u p.Michael Moder (Email:
info@michaelmoder.eu, Tel: +420 739 333 061)
Jak se platí a kde koupím vstupenku?
Peníze na vstupenky lze platit v hotovosti nebo posílat na bankovní účty podle měny - jednotlivé
bankovní účty jsou uvedeny níže – vždy uveďte variabilní symbol 29042017 a Vaše jméno a příjmení
do zprávy pro příjemce, případně pošlete email se svým jménem:
1. platba v CZK (350 CZK): Číslo účtu: 7177777095/ 2010 (Fio banka)
2. platba v EUR (13 EUR): Číslo účtu: IBAN: CZ5320100000002201043401, BIC/SWIFT:
FIOBCZPPXXX (Fio banka)
3. platba v PLN (69 PLN): Číslo účtu: IBAN: CZ0720100000002501077451, BIC/SWIFT:
FIOBCZPPXXX (Fio banka)
- vstupenky se objednávají a platí hotově u nás nebo přes vaše sponzory nebo se mohou objednat
emailem a peníze zaslat na výše uvedené bankovní účty.
- každá vstupenka má naše razítko, podpis a číslo
- prodej vstupenek tímto zveřejněním akce započal
- v den semináře se již vstupenky neprodávají
- prodej vstupenek skončí v neděli 23.4.2017.
- vstupenky si můžete koupit u nás ve Studiu, nebo si je můžete zakoupit jednotlivě a nebo hromadně
od vašich sponzorů - kontaktních osob
Co je v ceně vstupného?
- vstup na seminář
- každý účastní dostane vodu a jako DÁREK tašku s blokem a průpiskou a malou pozornost
Co v ceně vstupného není?
- oběd (strava)
- žádné jiné služby než zde v textu uvedené, v ceně je pouze vstup na seminář
V ceně vstupného je zahrnut pouze vstup na seminář a v ceně vstupného není zahrnuto ubytování a
strava (dle zájmu zajistíme společný oběd. Cena za menu je cca 150,-Kč a pokud budete mít zájem o
MENU, musíte si toto zarezervovat při odevzdání vstupenky při příchodu do sálu od 8.30 - 9.00
hod.!!! )
Co si máme vzít s sebou na seminář?
- pohodlné oblečení, případně boty na přezutí kvůli pohodlí
- psací potřeby na poznámky, pokud preferujete vlastní blok a propisku, protože blok i propisku
dostanete od nás jako dárek
- vlastní jídlo, pokud preferujete své zvyklosti.
Jak je to s parkováním?
- parkuje se na parkovišti naproti hotelu nebo vedle domu, kde se akce koná, s parkováním není
žádný problém
- bezplatné veliké parkoviště bude otevřeno za hotelem - je tam vjezd z boku hotelu a dostatek místa
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Jak je to s ubytováním?
Pokud chcete využít ubytování v hotelu Freud - objednávejte si nocleh mailem nebo telefonicky můžete tak využít dojednané slevy na naši akci, která se však nevztahuje na rezervace přes
rezervační systémy !!!! (Jako je Booking.com apod.) V tom případě vaše sleva padne, protože hotel
platí provize těmto zprostředkovatelům.
Ubytování pro ty co chtějí přespat (my například budeme spát v hotelu od pátku do neděle):
- ubytování si platíte a zařizujete sami
- pokud budete spát v uvedeném hotelu, nahlaste při rezervaci, že je to akce MODER, dostanete
slevu na ubytování, ta již byla domluvena - POZOR, znovu opakujeme, že slevu nedostanete, pokud
použjete nějakou "bukovací apku" či systém jako je Booking.com apod.)
Jaký bude alespoň orientačně program – schéma dne?
8.30 – 9.00 prezentace
9.00 - 12.00 PROGRAM
12.00 - ?
pauza na oběd
?.00 - 17.00 PROGRAM
17.00 - 18.00 přestávka na večeři
od 19.00 hod.: diskuze, dotazy, dále se případný program upřesní
Krátké přestávky mezi přednáškami budou organizovány podle potřeby.
Lídři z ČR a Slovenska budou na Ostravici již od pátku, a budou odpovídat na případné dotazy.
Oficiální začátek semináře bude v sobotu 29.4.2017:
- Od 8.30 prezentace (+ nahlášení a placení obědů, kdo bude chtít)
- 9.00 začátek přednášek
Pauzy budou dle potřeby cca 15 minutové, hlavní hodinová pauza je pak na oběd.
Konec v sobotu bude v cca 19.00 hodin, pak večeře a následně se uvidí - bude upřesněno na místě.
Neváhejte. Tyto semináře neopakujeme! Každý je jedinečný a originální. Těšíme se na vás všechny bude to milé setkání a možnost seznámit se i mezi sebou
Můžete přijet na hotel už v pátek a večer neformálně "pokecat" s lídry a dalšími "noňáky", to záleží na
vás, my budeme v hotelu od pátku.
Informace čerpáme my i naši hosté vždy zejména z vlastní praxe.
Počet míst je limitován.
Další seminář tohoto typu bude až na podzim v roce 2017, ale s jinými hosty a programem.
Vaše místo bude zajištěno zakoupením vstupenky! Nebereme žádné rezervace!
Veškeré dotazy ohledně organizace směrujte poze zde na p.Lucii, nikde jinde:
http://www.facebook.com/lucieisis
email: Lucie.more@seznam.cz
telefon: 739 643 552
Ohledně plateb a vystavení dokladů kontaktujte pana Michaela:
https://www.facebook.com/michael.moder
email: info@michaelmoder.eu
tel: +420 739 333 061
Facebook: http://www.facebook.com/drnonaprodukty
WWW: http://kosmetika-mrtvemore-drnona.cz/
WWW: eshop-drnona.cz
Webové stránka hotelu, kde se bude seminář konat: http://www.hotelfreud.cz/
Hotel je po celkové rekonstrukci a na solidní úrovni.
3

