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Nerada cviãím. Nejsem sportovní
typ. Kdyby se stal zázrak a nûkdo by
mi teì fiekl: „Teì má‰ dvû hodiny jen
pro sebe. UÏij si je podle sebe, dûlej,
co má‰ ráda, co chce‰.” Stála bych
v centru nûjakého mûsta, kde je nado-
sah opravdu v‰e.  Co bych já konkrét-
nû udûlala? Îádné obchody s obleãe-
ním, s kosmetikou, kadefiník, biÏuterie,
…. Milí ãtenáfii, já osobnû bych se po-
dívala, jestli je nûkde staroÏitnictví, ‰la
bych se pokochat poklady, jak já fií-
kám, maximálnû bych si odnesla nûja-
kou drobnost na památku a pro radost.
Vyhledala bych nûjakou pfiíjemnou
restauraci nebo kavárnu, pûknû bych si
sedla, dala kafíãko, samozfiejmû nûco
dobrého k tomu, tfieba palaãinku pûknû
nazdobenou ãerstv˘m ovocem a ‰le-
haãkou a uÏívala si chvilku pro sebe.
Tak to jsem celá já. Mám ráda dobré
jídlo a pití, pohodu a klid. KdyÏ uÏ se
vûnuji nûjakému pohybu (jízda na ko-
le, turistika, plavání,…) v‰e jen rekre-
aãnû v rámci rodinn˘ch v˘letÛ a po-
dobnû. Jak plyne ãas, bohuÏel, kila po-

maliãku, ale jistû pfiib˘vají. U nás Ïen
je to dáno od pfiírody, po pfiekroãení 
urãité vûkové hranice se napijeme vo-
dy a máme kilo nahofie… U mû k tomu
pfiibyly dal‰í faktory, sedavé zamûstná-
ní, zÛstaly mi kila, kdyÏ jsem si pofiídi-
la ve vy‰‰ím vûku dítû… napfied jsem
si fiíkala, holka, to zase zhubne‰… rok,
dva, tfii a nic. 

Náhoda tomu chtûla, Ïe zrovna ve
chvíli, kdy jsem pfiem˘‰lela, co se sv˘-
mi kily navíc budu dûlat, potkala jsem
paní Ing. Evu Siverovou ze salonu
Sefafin. Slovo dalo slovo a po vstupním
celkovém mûfiení, kdy jsem se zhrozila,
jak je to s mou svalovou hmotou, vnitfi-
ním tukem a podobnû, jsem ‰la do to-
ho… ãtenáfii prominou, Ïe zde neuvedu
pro mû ty ‰ílené v˘sledky. 

S paní Siverovou jsme naplánovaly
kÛru pfiímo mnû na míru. Absolvovala
jsem lymfodrenáÏe, kde se mi moc lí-
bilo, brala jsem to jako pfiíjemn˘ odpo-
ãinek. Velmi pfiíjemn˘ personál vás 
uloÏí na lÛÏko, dostanete balení vody -
je potfieba doplÀovat tekutiny, nasou-

káte se do kalhot, které pfiipomínají 
oteplovaãky, a pak uÏ jen leÏíte, dfiíme-
te, pfiem˘‰líte, co budete v sobotu vafiit
a tak. KdyÏ se rozproudí lymfa, vypla-
vují se ‰kodlivé látky z tûla a v nepo-
slední fiadû to napomáhá k odbourává-
ní tuku v tûle. 

Dal‰í proceduru jsem mûla Body
space, kdy dostanete slu‰ivou suk˘nku,
nastoupíte laicky fieãeno „do bedny”,
kde od pasu dolÛ pomocí suk˘nky v‰e
tûsní a pfiístroj vytváfií podtlak, kter˘
zase napomáhá odbourávání tukÛ a ta-
ké celulitidû. No, a aby tam ãlovûk jen
nestál, dole bûÏí pás, po kterém chodíte
nebo mÛÏete jít rychleji, do kopce nebo
po rovince, to si ãlovûk volí sám.
Samozfiejmû nechybí doplnûní tekutin,
které „vyfasujete”. 

No a v‰e jsem doplnila sérií detoxi-
kace tûla, coÏ bylo zase pro mû úÏasné
v tom, Ïe si jen sednete, nohy ponofií-
te do „lavóru” s vodou, vlaÏnou nebo
teplou, to si fieknete. Zku‰en˘ personál
do lavóru ponofií vodící jednotku, kte-
rá je napojená na pfiístroj. Na ruku do-
stanete náramek, kter˘ je také propo-
jen s pfiístrojem. Pak uÏ jen pÛl hodin-
ky sedíte, pokud máte nûjaké otázky,
obsluha vám v‰e vysvûtlí, nebo se mÛ-
Ïete ponofiit do vlastních my‰lenek,
vyfiizovat si sms, ãíst si, … a po oãku
sledovat, jak vám voda v lavóru tmav-
ne, vyplavují se ‰kodliviny z tûla ven.
Je to pfiíjemné sledovat, jak z tûla od-
chází v‰e, co tam nepatfií. Obsluha
vám vysvûtlí, které orgány se zrovna
ãistí, jde to poznat z vody… úplná al-
chymie.

Nedá mi to, abych se s vámi nepodû-
lila o novinky, které salon Serafin v tu-
to dobu  nabízí. Proto jsem se zeptala

paní Ing. Siverové, co tedy klientÛm sa-
lonu právû aktuálnû nabízíte nebo dopo-
ruãujete? 

„Zaãíná jaro – na jafie a na podzim je
organizmus nejlépe pfiipraven k vnitfiní o-
ãistû tûla. Aktuálnû probíhá v salonu
Serafin akce 30% slevy na detoxikaci
a odkyselení organizmu, za zv˘hodnûnou
cenu je moÏné zakoupit kombinovanou
permanentku detoxikace a pfiístrojové
lymfodrenáÏe. Od 20. 5. do 7. 6. 2013
v rámci akce „Hubnutí do plavek” nabízí-
me slevy aÏ 40% z ceny nûkter˘ch sluÏeb
– napfiíklad pfiístrojové lymfodrenáÏe,
Body Space Vacu Therm 2v1, rekondiãní
stoly Shapemasters. ZájemcÛm doporu-
ãujeme sledovat na‰e internetové stránky,
kde se dozví aktuální informace.”

Na závûr bych chtûla fiíct, Ïe se mi
podafiilo zredukovat vnitfiní tuk, a to
o celé 3 kg,  zv˘‰it podíl svalové hmoty
a zrychlit metabolismus.

Dûkuji paní inÏen˘rce Siverové za je-
jí osobní podporu a pfiístup, dûkuji 
opravdu velmi milému a vy‰kolenému
personálu salonu Serafin za pfiístup, kte-
r˘, jak jsem si v‰imla, vûnovali v‰em
klientkám a klientÛm salonu. 

Kdo pfiem˘‰líte tak, jak já pfied tfiemi
mûsíci, Ïe byste mûli se sebou nûco dû-
lat, neváhejte a zavolejte do Serafinu.
Tel.: 774 240 402, www.salonserafin.cz.

A úpln˘ závûr? Zhubla jsem, uvûdo-
mila jsem si, Ïe díky náv‰tûvám v salo-
nu jsem se vlastnû vÏdycky na chvilku
zastavila v dne‰ní tak uspûchané dobû,
kdy ãlovûk pobíhá, pracuje, vyfiizuje,
cítím se líp, spokojenûj‰í sama se sebou
a tak nûjak ‰Èastnûji, Ïe je v‰e v pohodû,
tak, jak má b˘t…

Va‰e Renata Kuncová Polická
Foto: Veronika Hasová

Detoxikace tûla.

UDùLEJTE NùCO
PRO SVÉ ZDRAVÍ

TANEâNÍ WORKSHOPY ROZMANIT¯CH STYLÒ 
PRO V·ECHNY OD 12 LET DO X LET

KDE: Malá tûlocviãna Orel Blansko, Komenského 1, Blansko
KDY: 11. 5. 2013 –  vogue, wacking, locking

18. 5. 2013 –  choreo, bboying, house dance
1. 6. 2013 –  old school hip hop, dancehall, new school hip hop
8. 6. 2013 –  jazz dance, lofting, hip hop ladies

22. 6. 2013 –  závûreãn˘ taneãní maraton special time 13 – 17 hodin
V KOLIK: Zaãátek vÏdy v 10.00 hodin 3x 2hodinové bloky
CENA: V‰echny workshopy jsou ZDARMA

Podpofieno 
z programu THINK BIG

více na: www.questionmark6.webnode.cz  
www.facebook.com/questionmark.bk

Taneãní skupina 


