
Tirsdag den 11. oktober
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V
www.scandichotels.com

Onsdag den 12. oktober
Nordsjællands Konferencecenter
Gydevang 39-41
3450  Allerød
www.nordsjaellandskonferencecenter.dk

Tirsdag den 4. oktober
Golf Hotel Viborg

Randersvej 2
8800 Viborg

www.golfhotelviborg.dk

Onsdag den 5. oktober
Middelfart Bibliotek

Middelfartsalen
Havnegade 6

5500  Middelfart
www.middelfartbibliotek.dk

TILMELDING PR. MAIL ELLER TELEFON
Send mail til hmi@mezina.com eller ring på dir. telefon 60 39 03 06  (alt. 75 18 16 11).

Tilmeldingsfrist er 26. september

Anfør venligst:

• Dato og by, hvor du ønsker at deltage.

• Titel, navn, adresse, postnr., by, telefon nr. og mailadresse.

• Du kan tilmelde max. 2 ledsagere.  
Venligst oplys titel, navn, adresse, tlf.nr. og mail adr. på ledsagere  
- bemærk at møderne er for terapeuter.

OBS: Anfør hvis vegetar sandwich ønskes.

MØDERNE AFHOLDES

www.mezina.dk

MEZINA 
INFORMATIONSMØDER
EFTERÅR 2016
Gratis deltagelse - tilmelding nødvendig

INVITATION

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps



“HELHEDS- 
BEHANDLING”

VED SUSANNE LØFGREN

Susanne Løfgren, Foredragsholder

Produktnyt fra Mezina A/S

Originale Bach Blomsterremedier med tema:
AFTENENS PROGRAM

Tilmelding nødvendig 
Det er gratis at deltage – men ved udeblivelse eller manglende afbud fremsendes 
faktura på kr. 75,00 til dækning af udgifter til forplejning m.v.

Afbud skal ske senest 28. september 2016

Salgsstand med gode tilbud
Der vil være mulighed for at købe Originale Bach Blomsterremedier - både enkeltreme-
dier, Rescue serien, den store træboks samt interessante hæfter og bøger fra Mezina 
standen, hvor der også vil være specialtilbud.

Betaling 
Der er mulighed for at betale kontant og med 
VISA/Dankort. Men for at lette betjeningen 
anbefaler vi at betale kontant. 

BEMÆRK: DER KAN IKKE 
BETALES MED MASTERCARD, 
VISA ELECTRON ELLER MOBILEPAY.

Program

Kl. 18.30 - 19.00 Ankomst fra kl. 18.30, salgsstanden er åben til kl. 19.00

   Mezina tilbyder isvand og frisk frugt 

Kl. 19.00 - 20.00 Velkomst og information fra Mezina A/S  
  om spændende nye produkter

Kl. 20.00 – 20.30 Pause, salgsstanden er åben til kl. 20.30

  Mezina A/S byder på te eller kaffe samt en sandwich

Kl. 20.30 – 22.00 Susanne Løfgren om aftenens Bach tema

Kl. 22.00  Afslutning, salgsstanden er åben til kl. 22.15

Husk tilmelding senest 26. september 2016        
        

Helhedsbehandling er nødvendig.  
Vi må tænke hele vejen rundt om et menneske for at kunne nære  

alle planer: Det fysiske, energisystemet og sindet.

Hvordan kan vi med held bruge Originale Bach Blomsterremedier i en helhedsbehandling 
af os selv og andre?

Bliv klogere på Rescue remediet!
Hvorfor er det super godt for vores sundhed at bruge  
Rescue? Hvordan er Rescue skruet sammen, så vi opnår 
størst mulig effekt? Hvornår skal vi bruge Rescue og hvor-
når ikke?


