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CENÍK 
 

Platnost od 9. 9. 2019. 

ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT  

Konzultace 1 hodina. Zjištění potřeb klienta, 
stanovení cíle, plán postupu práce, individuální 
doporučení. Lze absolvovat samostatně nebo po 
regresní terapii. 700 Kč 

 

REGRESNÍ TERAPIE 

(metoda Hlubinné abreaktivní psychoterapie) 

 

 
Název 

Obsah 
Cena 

REGRESE - A 3 hodiny terapie (1 sezení) 2 100 Kč 

  
 REGRESE - B 2 hodiny terapie (1 sezení) 1 500 Kč 

  
 REGRESE - C 1 hodina terapie (1 sezení) 1 000 Kč 

  
 Poznámka: Pokud 1 sezení trvá déle než 3 hodiny, cena od 4. hodiny dále je 500 Kč za každou další 

hodinu.  

 

VÝŽIVA TĚLA - VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 

(výživové konzultace, vzorové výživové plány, doplňky stravy) 

 

Název Obsah Cena 

VÝŽIVA - START 

Vstupní konzultace cca 2 hodiny (vč. 
orientační analýzy těla a zaslání výsledků e-
mailem) - analýza situace klienta, základní 
výživová doporučení, životní styl, plán 
postupu 1 800 Kč 

  
 VÝŽIVA - POKROK Kontrolní konzultace - 1 hodina 1 000 Kč 

  
 

VZOROVÝ JÍDELNÍČEK - 3  
Sestavení vzorového výživového plánu na 3 
dny 2 400 Kč 

  
 

VZOROVÝ JÍDELNÍČEK - 7 
Sestavení vzorového výživového plánu na 7 
dní  3 200 Kč 

 

ČÍNSKÝ ASTROTYP SAMOSTATNĚ 

(bez vazby na další služby) 

 

Název Obsah Cena 

ASTROTYP komplet 

Písemné zpracování (8-10 stran) + osobní 
konzultace (1 hodina) + doporučení 
harmonizačních doplňků stravy (Energy, příp. 
jiné) + odpovědi na následné dotazy (zaslané 
do 1 týdne po konzultaci) 2 600 Kč 

  
 

ASTROTYP základ 
Písemné zpracování (cca 8-10 stran) + osobní 
konzultace (1 hodina) + odpovědi na následné 
dotazy (zaslané do 1 týdne po konzultaci) 2 400 Kč 

  
 

ASTROTYP na dálku 

Písemné zpracování (cca 8-10 stran) + 
odpovědi na následné dotazy (zaslané e-
mailem do 2 týdnů po doručení astrotypu) 
nebo telefonická konzultace (1 hodina) 1 800 Kč 

  
 

ASTROTYP mini 
Zpracování tabulek astrotypu bez písemného 
komentáře + osobní konzultace 1 200 Kč 

ASTROTYP mini - 
BONUS 

Jako doplněk na konci regresní terapie nebo v 
rámci výživového poradenství. 0 Kč 

 

Poznámka: Základní informace vyplývající z čínského astrotypu poskytuji také pro doplnění a jako 

součást ceny regresní terapie, astrotyp využívám i v rámci výživového poradenství. 

 

DOPLŇKY STRAVY ENERGY 

 

DOPLŇKY ENERGY - základ 1 

První určení vhodných doplňků 
stravy Energy pomocí kyvadla 
(bez vazby na další služby). 
 400 Kč 

DOPLŇKY ENERGY - základ 2 

Každé další přímo navazující 
určení vhodných doplňků stravy 
Energy pomocí kyvadla (bez 
vazby na další služby). 200 Kč 

      

DOPLŇKY ENERGY - bonus 1 

První a druhé určení vhodných 
doplňků stravy Energy pomocí 
kyvadla jako bonus ke službám 
Regresní terapie, Astrotyp-
komplet, příp. k výživovému 
poradenství. 
 0 Kč 

DOPLŇKY ENERGY - bonus 2 

Další 2 navazující (3. a 4.) určení 
vhodných doplňků stravy Energy 
pomocí kyvadla, pokud navazuje 
na DOPLŇKY ENERGY - BONUS 1.  200 Kč 

Pracuji s kvalitními, vlastní zkušeností ověřenými regeneračními bylinnými doplňky firmy Energy. 

 


