
Lidé jsou ochotni investovat více peněz do své nemoci,  

než do svého zdraví. 

Prevence je však levnější, než léčba a Ti co pečují o své zdraví, těm 

poskytneme servis v podobě individuální konzultace.  

Máme velmi pozitivní zkušenosti ve zlepšení zdravotního stavu, ne jen u lidí, 

ale také u našich čtyřnohých miláčků. 

     Seminář 19.11.2013, 10.12.2013  Hotel Zátiší, Františkovy Lázně. 

                                                 od 17 hodin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fytoterapie posiluje imunitní systém a odstraňuje civilizační choroby.  

Co dál u nás najdete?  

cestu - k očistě organismu - ke zdravé pleti - k odbourání nadváhy bez jo-jo efektu 

          -  k fyzické a psychické výkonnosti - sebevzdělávání a sebezdokonalování 

          -  k finanční nazávislosti 

                                                                                                                                             

         

Této Fytoterapie se účastní mnoho podnikatelů, sportovců, manažerů, studentů,  

dětí ale i důchodců, kterým není lhostejné to nejcenější, co mají a to je ZDRAVÍ !!!  

Mezi čestné členy LiMi Teamu, patří trenér vicemistrů Evropy z roku1996,  

pan Dušan Uhrin. Díky svému přesvědčení nejen sám produkty užívá, ale také rád  

doporučuje. Dalším čestným členem je trenér mládeže pan Petr Fiala, který se velmi  



dobře a aktivně věnuje našim dětem a záleží mu velice i na zdraví svých svěřenců.  

Vychoval řadu mistrů republiky v několika sportech atletika, cyklistika, triatlon,  

včetně účastníků ME a MS. „Přírodní doplňky pomáhají udržet dobrý zdravotní stav,  

který je nejdůležitější nejen při tréninku, závodech ale i pro běžný život“.  PF. 

Chcete být také součástí LiMi Teamu Fytofarmaka? Zaujala vás některá z cest?  

Kontaktujte nás  milosalida@seznam.cz – tel. 602 490 222 

Seminář 19. 11., 10.12. 2013 Hotel Zátiší, Františkovy Lázně vždy od 17 hodin. 

 Na další semináře a akce LIMI TEAMU se informujte u našich členů. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                  A N O R - sdružení výrobců reklam 

                                  Vrba Karel, Čapkova 26, 350 02 Cheb 

                                  tel: 354 434 833, e-mail: info@anorcheb.com, www.anorcheb.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LIMI TEAM podporuje sportovce 8.11. 2013 KC Svoboda Cheb od 18 ti hod 

Vyhlášení nejlepších cyklistů karlovarského kraje za rok 2013.  

Všechny sportovce a příznivce cyklistiky   zve  Karlovarský svaz cyklistiky  

za podpory vedení města Chebu.                                - Vstup volný – 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sen nás všech sportovců může splnit vedení města Chebu 

– mít dostupné, celoroční, multifunkční, moderní sportoviště      

 

, Františkovy Lázně. 

   

 

 

                                    ++++  Atletika, cyklistika, míčové hry 

                                   SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE CHEB                   
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   Vedení TJ OLYMPIONIK Cheb předložilo studii na výstavbu multifunkční 

   SPORTOVNÍ HALY MLÁDEŽE šance pro více než tři tisíce dětí a mládeže. 

   Stránky karlovarské cyklistiky  -    www.bikeri.cz                  od17 

hodin 


