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Hotel Casa Blanca
ein wunderschönes Hotel, in dem jeder Gast zufrieden sein wird!
(Preise: von 60 – 120 EUR p.P., fragen Sie nach unseren Pauschal-Angeboten.)
Für Verordnungen von Medizinischen Anwendungen
kann ein Arztbesuch arangiert werden.

Hotel Casa Blanca Ferienhäuser

Hotelstrand Hotelstrand

Gemütliche Terrasse Pool mit Meerblick

Komfortzimmer Senatorsuite

Hotel Amoaras****
Em Paulista (Olinda) localizado junto a praia

Cadeiras de sol junto à praia
garantem seu total relaxamento.

Hotelpromenade

Apartpension/Apart-hotel Paulista****
A apenas 900 m da praia, com piscina própria

Praia de areia 900 m do mar

Pensão Paulista com piscina

Uma sala de jantar rústica convida ao
aconchego.

Quarto individual, mobiliado, espaçoso,
com banheiro e ar condicionado.

Jardim com flora e fauna tropical.

Amarillo

Recife – Cidade portuária junto ao Oceano
Atlântico

Seminários

Nós oferecemos seminários para os seguintes temas:

Redução do stresse
Comunicação corporal
Superação de crises
Kinesiologie – (Cinesiologia – A ciência do movimento)
(Teste de saúde)
Seminário de massagem para o (a) parceiro(a)
Uso de óleos aromáticos

Lage
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Physiotherapie Granja Flora y Mar S.L.

Pia Hunziker

Enfermeira formada
(FASRK)
Massagem para a zona de
reflexo dos pés. (Escola
Hanne Marquard)
Drenagem linfática (Escola
Dr. Vodder)
Cuidados medicinais para
os Pés (Kneipp – Escola
Boppard)
Formação em Breuss e
Dorn
Terapeuta – Beleza e bem-
estar
Formação em Ayurveda
Mahindra
Terapia de relaxamento
pelo Dr. Furter
Moxa (Método de cura
chinês)

Peter Hunziker

Diploma de massagista medicinal pela
famosa Escola de Massagem do Dr.
Szasz.
Reconhecimento nacional na Alemanha
Staatliche Anerkennung Deutschland
Formação em terapia manual na Escola
Dr. Vodder pelo Dr. Marnitz
Akupressur chinesa pelo Dr. Meng –
Universidade de Wiena
Terapia de relaxamento pelo Dr. Furter
Terapia da coluna vertebral através dos
métodos Dorn e Breuss. Formação pela
prática de cura Fleig.
Formação em tratamento do Colon.

Cura pela Energia dos Cristais

A ativação da „Lichtbahnen“ no corpo, o que significa o suprimento ativo dos meridianos, com isso os corpos
e células orgânicas fracas podem se regenerar por meio da própria força de cura. Assistência e treinamento
do controle de pensamento, o que significa tratar-se antes mesmo da doença se cristalizar. Nós nos
alegramos em poder transmitir amor e alegria de viver a toda pessoa que procura ajuda.
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A terapia Hunziger se baseia nos principais pontos de energia e meridianos, que se distribuem por todo o corpo.
Esta terapia consiste em sentir e perceber intuitivamente cada zona do corpo que deve ser tratada.

Assim como a acupuntura ou a terapia pela zona de reflexo trata de pontos centrais, também há pontos de
Chacra, que são integrados na terapia Hunziker.

Experiências:
Pelo jejum, por exemplo, é garantida uma excelente purificação do corpo.

Por uma afetuosa massagem, as células do corpo são ativadas. Isso renova a coragem e a força e promove o
reestabelecimento.

Pela influência dos meridianos, as células são abastecidas com energia, o que ativa sua renovação no
organismo. Ou seja, pode-se obter bons resultados ilimitados pelo autotratamento do espírito e da alma.

O método Hunziker é uma terapia de combinações que podem
ser de grande ajuda para o corpo, o espírito e a alma.
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Ayurveda
Uma medicina suave para um tempo dinâmico.
Ayurveda é ciência tradicional indiana para a saúde completa.

„Ayurveda“significa a ciência de saber viver corretamente e
entende o ser humano como uma unidade do corpo, do
espírito e da alma. Harmonia interna e o equilíbrio dos três
“Doschas”, o elemento biodinâmico e psicodinâmico de nossa
essência são as bases para uma vida longa e completa.

1. Relaxe regularmente. A meditação transcendental é fácil de praticar e muito
eficaz.

2. Reduza o estresse. Observe as relações harmoniosas de trabalho e de tempo livre
e tente elucidar os conflitos existentes com outras pessoas.

3. Aproveite o contato com a natureza livre, faça esportes de manhã ou um
agradável passeio noturno; depois disso, normalmente, nos sentimos melhor.

4. Viva de uma maneira harmoniosa e alimente-se regularmente.
5. Massagem corporal com óleo, de manhã antes do banho, tem um efeito relaxante

e harmonizante sobre o sistema nervoso.
6. Mantenha uma rotina alimentar regular, uma alimentação equilibrada e rica em

variedades de alimentos frescos e nutritivos.
7. Coma somente se você realmente estiver com fome. Evite os lanches. Beba, além

disso, durante o dia, a cada meia-hora um pouco de água quente, fervida por 10
minutos.

8. Faça exercícios leves regularmente, ao invés de, de tempos em tempos,
sobrecarregar o corpo.

9. A massagem Garshan com luvas de seda, de manhã, antes do banho, estimula o
metabolismo da gordura e ajuda na eliminação das toxinas. Ajuste-se ao ritmo da
natureza e vá dormir por volta das 22:00 horas .

10. A prática da meditação transcendental conduz a um relaxamento profundo e
comprovou-se cientificamente ser muito eficaz para problemas de sono.

11. Dê preferência a refeições leves à noite e não coma muito tarde.
12. Faça massagens Ghee ou Vata com óleo aquecido nas solas dos pés antes de ir

dormir.
13. Ouvir músicas calmas tem um efeito calmante milagroso e proporciona uma

atmosfera ideal para o sono.

Terapia e massagem Ayurveda

Mãos suaves para relaxar e soltar-se. A massagem Ayurveda a óleo
Abhyanga é uma forma de terapia maravilhosa para relaxamento,
regeneração e harmonia de todo o sistema orgânico. Ela tem origem em
antigos ensinamentos indianos. Óleos quentes e fortificados com
essências aromáticas ou extratos de ervas derraman-se sobre a pele.
Com mãos suaves, o organismo relaxa com a massagem com óleo e é
abastecido, por meio de carinhos e massagens específicos, com calor e
vitalidade. Todos os canais interiores abrem-se e nosso corpo é
estimulado em sua descontaminação, renovação celular e cura.

 

 

Nossas ofertas:

Novo: Massagem com mel (30 a 60 minutos, a partir de 35 euros)

- Massagem corporal (corpo inteiro) Abhyanga-Ayurveda:
A clássica massagem corporal completa Ayurveda com uma ou com todas as tradições antigas, com dois
terapeutas.

- Synchron (sincronia) com dois terapeutas.
Duração e preço: cerca de 75 minutos, 140 Euros.

- Massagem corporal completa com terapeuta
Duração e preço: cerca de 90 minutos, 90 Euros.

- Mukabhyanga & Shirobhyanga – Cabeça e face.
Massagem facial Ayurveda Mukabhyanga: relaxamento, cuidado com a pele e calmante.
Duração e preço: para cabeça e face, cerca de 60 minutos, 50 Euros.

- Garshan-Massagem com luvas de seda
Garshan é uma massagem corporal completa, harmonizante, que estimula o metabolismo das substâncias e
sistema linfático, e é feita com luvas de seda pura.

- Shirodhara – máscara para a testa com óleo quente
Pode ajudar a eliminar as tensões e o estresse interno em estados profundos do corpo, espírito e alma.
Custo: 50 Euros

- Kana Purana – Lubrificação do ouvido
Ajuda na secura do ouvido, nos ruídos do ouvido, no ranger dos dentes e na retração dos maxilares.
Duração e preço: cerca de 30 minutos, 45 Euros.

- Nesta Basti-Terapia dos olhos com Ghee
Ótimo para olhos cansados e irritados, relaxamento para o corpo inteiro e melhora da capacidade de decisão.
Duração e preço: 45 minutos, 50 Euros.

- 45 minutos de Terapia Vitalizante-Marma, 45 euros
Marma é um ponto de energia que nós temos no corpo. Pela massagem, o Marma abre-se e o corpo é tomado
por uma sensação de bem-estar. Se os marmas estão abertos, eles informam ao nosso corpo o que ele
precisa.

- 45 Minutos de Terapia anti-estresse „tiberiana“, 45 euros.
Massagem indiana dos pontos Marma, uma terapia dos Marmas, meridianos e pontos de acupuntura. Isto dá
ao corpo uma sensasão harmoniosa e ajuda a manter a calma.

- 15 minutos de Terapia de equilíbrio dos meridianos, 20 euros.
Resulta no equilíbrio de energia do corpo inteiro.

 

Marma Chikitsa
É uma técnica que se compõem de uma massagem de Akupressur especial nos pontos vitais e de uma
energização.
Marma Schiktsa traz todos os 5 elementos Mahabhutas, o tosco e o refinado em igualdade. Inibições,
processo de experiências traumáticas, lembranças doloridas, problemas de orgasmo e cansaço podem ser
influenciados positivamente.
Duração e preço: cerca de 90 minutos, 80 euros.

Ayurveda Cosmética
Para uma pele saudável e uma aparência jovem – um enriquecimento para todo o organismo. As terapias de
beleza Ayurveda – Saundarya – são, com suas profundas e eficazes massagens faciais com óleo, ervas
nutritivas, florais de Bach-tônico, madeira de sândalo-ubtana, pacotes de frutas frescas e recomendações
gerais, um aconchegante relaxamento para todo o corpo.

Os cremes faciais Dosha. A Sandelholz-ubtana Ayurveda, os pacotes de frutas frescas e os pacotes de ervas
nutrem a pele externamente com todos os minerais, vitaminas e nutrientes dos quais a pele precisa. Além
disso, removem impurezas das camadas mais profundas da pele, eliminam cravos e espinhas e estimulam a
renovação da epiderme. Blüten-Tonika é usada como umidificante.
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Ofertas para o bem-estar

 

Bem-estar para ela/ele

(Também como um belo presente)

1 sessão de tratamento facial
1 sessão de cuidados medicinais para os pés
1 sessão de massagem da zona de reflexo dos pés.
1 sessão Moor
1 sessão de massagem para a coluna

Bebida e acompanhamentos inclusos.
150,00 Euros

Como suplemento
Pernoite com café da manhã na Villa Christalina
Apartamento simples: 55 Euros
Apartamento duplo: 80 Euros

RESERVAS

 

Bem-estar para ela/ele

1 sessão de massagem corporal completa
1 sessão de massagem facial-nuca-cabeça
1 sessão de massagem linfática
1 sessão de massagem da zona de reflexo dos pés.
1 sessão Moor
1 sessão de cuidado para os pés

Bebida e acompanhamentos inclusos
210 Euros

Como suplemento
Pernoite com café da manhã na Villa Christalina
Apartamento simples: 55 Euros
Apartamento duplo: 80 Euros

RESERVAS

 

Bem-estar Ayurveda

1 sessão de „Massagem com luvas de seda“ Grashan
1 sessão de tratamento de face e colo
1 sessão de máscara para a testa Shirodara
1 sessão de massagem corporal completa Abhyanga

Bebida e acompanhamentos inclusos
210 Euros

Como suplemento
Pernoite com café da manhã na Villa Christalina
Apartamento simples: 55 Euros
Apartamento duplo: 80 Euros

RESERVAS

Dia especial de Bem-estar para pequenas crianças

1 x óleo de massagem aromático
1 x tratamento e massagem de pé ou mão
1 x massagem de cabeça

Incl. Bebidas e pequenas refeições

EUR 99,00

RESERVAS

 

Dia especial de Bem-estar para grandes crianças

1 x óleo de massagem aromático
1 x tratamento e massagem de pé ou mão
1 x tratamento facial ayurvédica

Incl. Bebidas e pequenas refeições

EUR 119,00

RESERVAS

Reserva para as férias

[contact-form 4 “Reserva para as férias”]
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Medizinische Massagen Dauer EUR

Novo: Massagem com mel 30-60 Min. ab 35,00

1 Massagem corporal completa cerca de 60
Min

50,00

2 Massagem linfática cerca de 60
Min

50,00

3 Massagem Atlas & Craniosacral
Coluna vertebral cervical

cerca de 30
Min

35,00

4 Breuss-Massagem
Regenração do disco intervertebral

cerca de 30
Min

35,00

5 Dorn Massagem
Ajuste estático suave da coluna vertebral

cerca de 30
Min

35,00

6 Massagem parcial, Relaxamento cerca de 30
Min

35,00

7 Massagem com óleos aromáticos cerca de 60
Min

55,00

8 Massagem da zona de reflexo dos pés
estimulante para o metabolismo

cerca de 30
Min

35,00

9 Terapia segundo métodos do Dr. Marnitz
Abordagem muscular para estática e coluna vertebral
Osteopatia

cerca de 30
Min

35,00

10 Massagem para celutite
ca. 30 Min. 30,00

 35,00

11 Tratamento dos pontos de tensão
Remoção dos depósitos de cristais

cerca de 30
Min

35,00

12 Massagem com mel cerca de 30
Min 

35,00

13 Massagem com esfoliação básica
Com bases e óleos próprios

 55,00

14 Terapia dos meridianos
Comunicação corporal

cerca de 30
Min

35,00

15 Massagem sangüínea (sangria) cerca de 30
Min

35,00

16 Terapia Hunziker
Equilíbrio espiritual, uma coluna vertebral sem dores.

cerca de 60
Min

55,00

17 Campo magnético  18,00

18 Compressa no fígado  8,00

19 Moor ou Fango  14,00

20 Cuidados medicinais para os pés  25,00

(Todas as formas de pagamento e planos privados)

Em caso de não cancelamento no período mínimode até 24 horas antes do horário
marcado e/ou a não presença, será cobrado o valor integral da consulta. 

  
Consultas:Tel./Fax.: 09391/
507471 oder
info@christalina.de

Assistência:
Peter und Pia Hunziker
Physiotherapie und
Alternativmedizin
Am Lauterpfad 2
97828
Marktheidenfeld/Marienbrunn
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„Jejum para Curar“ no Brasil

O que significa „Jejum para curar”?

Querido(a) Leitor(a),

Você escolheu o „Jejum para curar” porque você tem vontade de ser
ativo e fazer algo por si mesmo e porque quer se ajudar. Com isso você
pertence a um grupo de pessoas que querem assumir a
responsabilidade pela sua saúde. “Jejum para curar” com Frutas-
Legumes significa tomar a iniciativa de fazer algo positivo para o seu
bem-estar e sua força de viver.

Dificilmente um método é mais adequado do que a dieta com frutas e
legumes para remover os hábitos ruins e nada saudáveis de nossas

cabeças. E não se trata apenas do ótimo efeito do emagrecimento, como também fazer uma pausa na
agitação do nosso dia-a-dia e permitir um descanso ao nosso corpo e nossa alma.

A cura por meio do jejum com frutas e legumes significa enviar interiormente algo de
bom para os diversos níveis do corpo e da alma, no nosso cotidiano. Você sabia que a
melhor água para o nosso corpo, a água estruturada, encontra-se nas frutas e legumes?
Cada fruta e cada legume têm, também, uma mensagem própria para a nossa alma.
Com o jejum, a cura acontece por meio da própria força de cura do corpo e da alma. O
efeito evidente do jejum situa-se na área da saúde corporal e na prevenção de doenças.

Cosmética: entre outros métodos, pela ciência de cura da sabedoria ayurveda.

 

 

Efeito do jejum para curar/ Cura pela enegia dos cristais

Ajuda na desintoxicação, purifica e desperta o corpo, o espírito e a
alma.
Uma limpeza intestinal pode refrescar a pele, ativar a força vital,
estabilizar o sistema imunológico, deixar a cabeça livre para novas
atividades.
O corpo inteiro é renovado.
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Expediente

Clinica Tratamentos Alternativos Christalina
Rua Vientan do Sul 457
516135 Pau Amarelo
Paulista Recife
Brasil

Villa Christalina
Peter Hunziker
Am Lauterpfad 2
97828 Marktheidenfeld/Marienbrunn

Tel +49 (0)9391/ 50 74 71
(Telephone Skype: Hunziker Recife)
E-Mail: info@christalina.com

Programmierung:
Web4Free Internetdienstleistungen
Türkenbergweg 6
A-2451 Hof am Leithaberge
Tel.: +43 2168 62683
Fax: +43 2168 63069
E-Mail: office@web4free.at
WWW: https://www.web4free.at


