
Krásny deň, 
 
ako každý rok, sme pre Vás pripravili ponuku permanentiek a ročných členských kariet,  
tentoraz s novým grafickým dizajnom a s množstvom výhod a zliav, ktoré sme  
v predchádzajúcich rokoch ešte nemali. Jedná sa o karty, ktoré Vám ušetria množstvo  
peňazí pri riešení Vášho zdravotného stavu alebo len pri prevencii Vášho zdravia. 
 
Pre vysvetlenie sa jedná o klasické 10 a 20-vstupové permanentky a dva typy kariet.  
A to platinovú (PLATINUM MEMBER) a zlatú (GOLD MEMBER).  
Popis každej karty a obsahujúce zľavy a výhody, nájdete na ďalších stranách tohto 
dokumentu. 
 
Klienti, ktorých karty už skončili alebo budú čoskoro končiť získavajú pri predĺžení na  
ďalší rok, vernostnú zľavu 10 % na celkovú cenu novej karty 
 
Klienti, ktorých karta sa ešte neskončila, majú nárok na bezplatnú výmenu za nový 
dizajn karty pričom automaticky získavajú pridané nové výhody a zľavy vyplývajúce z 
daného typu karty. 
 
Noví klienti, ktorí kartu ešte nikdy nemali sa môžu tešiť na množstvo zliav a výhod. 
 
Novinky členských kariet: 
•  ku každej karte teraz pribudla verzia FAMILY (2 dospelí + 2 deti zadarmo) 
•  zľavy sa netýkajú len zdravotnej starostlivosti v rámci klasickej čínskej medicíny, ale  
    aj kurzov a seminárov poriadané Európskou Organizáciou Feng Shui a Inner Alchemy 
•  nový grafický dizajn 
•  veľkosť štandardného vodičského preukazu (8,5cm x 5,5cm) 
•  zatavené do fólie kvôli ochrane pred poškodením 
 
Prehľad celkovej ponuky: 
 
str.2 - PLATINUM MEMBER CARD a PLATINUM MEMBER FAMILY CARD a ich popis 
str.3 - GOLD MEMBER CARD a GOLD MEMBER FAMILY CARD a ich popis 
str.4 - PERMANENTKA NA 10 TERAPIÍ a 20 TERAPIÍ 
 
 
V prípade záujmu či ďalších informácií nás môžete kontaktovať : 
 
email : bily.peter@gmail.com  alebo info@inner-alchemy.eu  
mobil: 00421 905 234 844 (Orange) 
web   : www.inner-alchemy.eu 
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INNER ALCHEMY 
CLUB 

PLAtinum member 

Platinum member card 

Meno: 
Karta platná do: 

Platinum member card family 

Meno: 
Karta platná do: 

INNER ALCHEMY 
CLUB 

PLAtinum family 

Cena: 699 € / rok 
 
Obsahuje: 
•  komplexná starostlivosť a diagnostika podľa klasickej čínskej medicíny počas celého roka 
•  objednávanie termínov podľa potrieb klienta 
•  zadarmo nonstop konzultácie na mobilnom čísle 
•  20 % zľava na všetky semináre poriadané InnerAlchemy a Európskou organizáciou Feng shui 
•  20 % zľava na profi kurz Feng shui poriadaný Európskou organizáciou Feng shui 
•  20 % zľava na veštenie podľa knihy Yijing   
•  30 % zľava na projekt Feng Shui vášho obytného alebo pracovného priestoru  
•  zadarmo 2x diagnostika zdravotného stavu na diaľku podľa želania 
•  zadarmo komplexná diagnostika pre 10 vašich známych a rodinu 
•  zadarmo 4 x do roka terapie pri zmene ročných období na prevenciu zdravia 
•  platnosť 12 mesiacov 

Cena: 1299 € / rok 
 
Obsahuje: 
•  kompletná ponuka PLATINUM MEMBER pre 2 dospelé osoby a 2 deti 



INNER ALCHEMY 
CLUB 

Gold member 

Gold member card 

Meno: 
Karta platná do: 

Gold member card family 

Meno: 
Karta platná do: 

INNER ALCHEMY 
CLUB 

Gold family 

Cena: 599 € / rok 
 
Obsahuje: 
•  komplexná starostlivosť a diagnostika podľa klasickej čínskej medicíny počas celého roka 
•  objednávanie termínov podľa potrieb klienta 
•  10 % zľava na všetky semináre poriadané InnerAlchemy a Európskou organizáciou Feng shui 
•  10 % zľava na profi kurz Feng shui poriadaný Európskou organizáciou Feng shui 
•  10 % zľava na veštenie podľa knihy Yijing   
•  10 % zľava na projekt Feng Shui vášho obytného alebo pracovného priestoru  
•  zadarmo komplexná diagnostika pre 7 vašich známych a rodinu 
•  platnosť 12 mesiacov 

Cena: 999 € / rok 
 
Obsahuje: 
•  kompletná ponuka GOLD MEMBER pre 2 dospelé osoby a 2 deti 



Permanetka  
Na  

10 terapií 

Permanentka na 10 terapií 

Meno: 
Karta platná do: 

Permanetka na 20 terapií 

Meno: 
Karta platná do: 

permanentka 
na 

20 terapií 

Cena: 250 € / rok 
 
Obsahuje: 
•  10 komplexných terapií a diagnostík podľa klasickej čínskej medicíny (cena 1 terapie = 25€) 
•  platnosť 12 mesiacov 

Cena: 400 € / rok 
 
Obsahuje: 
•  20 komplexných terapií a diagnostík podľa klasickej čínskej medicíny (cena 1 terapie = 20€) 
•  platnosť 12 mesiacov 
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