
POWER RETREAT 
fOR kROP 
Og sjæl
Er du træt, uoplagt og mangler 
energi i hverdagen?

Eller har du bare ondt i dine muskler 
og led?

Har du lidt for mange kilo på side-
benene, føler dig oppustet og tung 
i kroppen?

Måske har du alt for ofte hovedpine 
eller allergi? Eller lever du blot i en 
meget stresset hverdag og har brug 
for at hive stikket ud?

så ER dET NU 
dU HAR cHANcEN!

Her er nemlig et tilbud, som de 
fleste kun tør drømme om. Nu kan 
drømmen blive din virkelighed.

læs meget mere på 
www.kropsinstituttet.dk 

kontakt os på 51 16 18 16 
eller info@kropsinstituttet.dk

REjs På POWER RETREAT MEd vOREs 
livssTilsEksPERT Og kROPsTERAPEUT 
MARTiN BONdE MOgENsEN Og TEAM 
fRA kROPsiNsTiTUTTET Til sRi lANkA 
Og få AllE POWERfUldE væRkTøjER 
Til EN sUNdERE, ENERgifyldT Og MERE 
nærværende tilværelse.

sUNdHEd 
Ud OvER AllE 
gRæNsER

DER AFGÅR 
POWER 
RETREAT 
REJSER TIL 
SRI LANKA 
8-9 GANGE
OM ÅRET.

POWER 
RETREAT 
Til sRi lANkA

“Jeg har fået ro og afklaring og en 
smertefri krop, som jeg har søgt og 
ønsket længe – og som jeg dagligt 
glæder mig over, at jeg endelig har.”

— Marianne Hagemann, HR konsulent

PRisER

Fra kr. 

22.200,- 
i delt

DOBBELT-
VÆRELSE

Tillæg på
3000,- ved 
enkeltværelse

kropsinstituttet
er dækket af 
REjsEgARANTi-
fONdEN

AlT dET fåR dU

• Fly t/r

• Fuld FOrplejning Med 100 % ayuvedisk
økOlOgisk kOsT

• 3 daglige ayuvediske behandlinger 
ca. 2 1/2 tiMe pr. dag

• ayuvedisk kOkke viser ayuvedisk kOgekunst
 Og dU fåR OPskRifTER MEd HjEM

• træning i de FeM tibetanere Og

• daglig guidet MeditatiOn

• KROPSTERAPI eFter individuel behOv

• daglig yOga Med guru

• støtte Og vejledning Fra start til slut

• daglig individuel kOnsultatiOn Med

aut. ayuvedisk læge

• 7 dage Før aFgang til 7 dage eFter hjeMkOMst
fåR dU sPEciEl diæT

• rejsen er 100 % individuel, Og vi rejser i Meget
sMå gRUPPER Af MAx 18 PERsONER Af gANgEN

• rig Mulighed FOr tOtal aFslapning ved den
lækRE POOl EllER vEd sTRANdEN

HvER dAg vil dU MOdTAgE PlEjE Af kROP, 
siNd Og sjæl vEd HjælP Af BEHANdliNgs-
fORMER Og AUTENTiskE AyUvEdiskE MAs-
sAgEBEHANdliNgER, MEdiTATiONER, yOgA 
Og PERsONlig AfsTEMTE kOsTPROgRAMMER 
tilrettelagt aF ayuvediske læger.

KROPSINSTITUTTETS GRUNDTRÆNING



fiNdEs dER ET BEdRE sTEd 
AT fORkælE dig sElv Og lAvE EN 
HOldBAR livssTilsæNdRiNg 
ENd i sOl, vARME, HAvdUfT, PAlMEsUs 
Og ROligE OMgivElsER?

“Nu sidder jeg her som en glad Duracell-
kanin med masser af energi og redskaber, 
jeg vil fastholde hjemme i Danmark. 

Min yoga-guru runger stadig i mit hoved: 
Relax in your mind. 

Jeg håber opladningen holder til næste 
år – hvor jeg tager med på retreat igen!”

— Maria Egelund, sygeplejerske, livsstilscoach 
og personlig træner

8 dAgEs 
POWER 
RETREAT Til 
sRi lANkA

NEgOMBO, AyURvEdA PAviliONs 

ligger på vestkysten af sri lanka. til resortet er der 
tilknyttet 12 store bungalows alle med eget behandler-
rum, 2 ayurvediske læger og 11 behandlere.

Resortet har således stor kompetence, og atmosfæren 
er rolig og afslappende. 

Negombo Ayurveda Pavilions er stedet, hvor du roligt 
kan lægge hverdagens stress og jag fra dig og komme 
helt ned i et sundere og roligere gear.

dER sTåR ET PROfEssiONElT TEAM 
PARAT Til AT HjælPE NETOP dig MEd diT 
persOnlige FOrløb.

dU vil OPlEvE

• betydelig Mere energi i hverdagen

• en revOlutiOnerende ny krOpsbevidsthed

• bedre FOrdøjelse

• en Markant FlOttere hud

• et beMærkelsesværdigt vægttab

• aFstressning, aFgiFtning Og rO i krOp
 Og sjæl

• eFFekten aF en Overskuelig, Men resultat- 
 skABENdE kOsTæNdRiNg, sOM dU EfTER fOR- 
 løBET NEMT sElv vil kUNNE fORTsæTTE MEd

• kendskab til, hvad der er nødvendigt FOr
 NETOP dig, fOR AT HOldE dig sUNd, slANk, 

ung Og i balance.

POWER RETREAT 
– EksTRAORdiNæR sUNdHEd

En ren, dynamisk, sund struktur er 
fundamentet for at opnå maksimal 
ydeevne og opfyldelse i alt, hvad 
du gør. 

Hvordan kan du høste fordelene af 
en spændende karriere, økonomisk 
succes eller kærlig relation, hvis 
kroppen er for syg, træt eller svag 
til at nyde dem?

vores kroppe kan falde ud af balance 
som følge af miljøforurening, dårlig 
livsstil, stress, syreophobninger 
og andre væsentlige faktorer, der 
hæmmer vores søgen efter optimal 
fysisk sundhed.

for at skabe dynamik for en varig 
ændring, skal du først omdanne din 
krop. 

Og det er netop essensen af Power 
Retreat med Martin Bonde Mogen-
sen.

Uanset om du står ved en korsvej i 
dit liv, står over for en udfordrende 
sygdom, overvægt, eller kæmper 
med en stressende situation, vil 
Power Retreat Programmet hjælpe 
dig til at frigive stress og helbrede 
din krop.

“Jeg er stadig fuldstændig mundlam over, 
hvor meget der kan nå at ske i krop og 
sind på bare en uge. WAUW! 

Jeg oplevede en ro og en lethed i krop-
pen, fik et meget bedre humør og større 
overskud med få og små forandringer”

— Marie storm, country Manager, 
Möet Hennessy danmark




