
NATURALNE ZDROWIE zaprasza na DARMOWĄ Konferencję
Praktyczno-Ekspercką "NATURALNE ZDROWIE • Współczesny Świat".

Odbędzie się ona w dniu 29.11.2022 w trybie zdalnym.

Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z:
medycyną:zachodnią, chińską, indyjską, rosyjską, ludową, ziołolecznictwem, dietetyką,
rehabilitacją oraz metodami profilaktyki prozdrowotnej.

Prelegentami występującymi na konferencji są osoby zajmujące się tematyką w
sposób praktyczny oraz ekspercki.

Referaty prezentowane na konferencji oparte są o wiedzę zdobytą poprzez
doświadczenie i mają charakter holistyczny.

Wystąpienia na konferencji mają charakter prezentacji online w czasie rzeczywistym
lub wykładu prowadzonego online.

Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy, która zostanie przekazana w postaci
prelekcji przeprowadzonej przy użyciu prostego języka zrozumiałego dla każdego.

Celem konferencji jest popularyzacja oraz przekazanie najwyższej jakości wiedzy
uczestnikom. Do BEZPŁATNEGO udziału w konferencji zapraszamy wszystkie chętne
osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

https://forms.gle/xpDC4Vifys2BoWsY9

Osoby które wypełnią formularz otrzymają link do platformy na której odbędzie się
konferencja. Istotnym jest by pamiętać o kliknięciu przycisku “prześlij formularz” - gdyż
organizatorzy zastrzegają że link do spotkania online może on ulec zmianie.

POLUBIENIE STRONY NA FACEBOOKU
https://FB.com/NATURALNEZDROWIEPOLSKA

DOŁĄCZENIE DO GRUPY NA FACEBOOKU
https://FB.com/groups/NATURALNEZDROWIE

PRELEGENCI WRAZ Z TEMATAMI PRELEKCJI

Ilona Olejnik (Dieta i Styl życia w zgodzie z Naturą) • Jak prawidłowo zbilansować
dietę wegetariańską.

Damian Dyńka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) • Dieta
ketogenna w chorobach przewlekłych.

Milena Gąsecka (Kopa Zdrowia) • Co warto wymienić w kuchni na zdrowsze.

Waldemar Marszałek (Flavon) • Bioflawonoidy w profilaktyce I ochronie zdrowia.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FxpDC4Vifys2BoWsY9%3Ffbclid%3DIwAR0bcrNAwnsXozGQGc2jYiG1TriPH2Lb0-LYQpRyh0sKWVppa8eMkI975eU&h=AT0PTdwr9uPQYux5Gl0QHozi-i5R9VMCo3zSCmhetbp0-m8-DZJ2mU1sU8yKl2NbVae2hnTq1cm-j0TelAQnCOuIUto_Ojwm-IUYTsnWPUJVDCqkNLLlR8ZDJcATiIcWDCmR&__tn__=q&c[0]=AT23x9EkBzxhUnRHUQpByNPveB6OQ1f3JLXKFciC_qSIYb6vCoCTSmxQgNMt2E3PweOKMiM90h1yXXEDuO5Ndpwvc19PQqKpNyVndRuinTG9hYGFQI9SEhsLC4-6E8oV3UnFuraqy86lICuINkQ9RPHUMvtI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FFB.com%2FNATURALNEZDROWIEPOLSKA&h=AT31gCSoNMC3ADGu8fhubF5ztIEkdN3Bh30fdHYQ7-rYHHo49F1rRknDd6tNWwEEqw_UHO824qoc4skNVjItErrjv7YGPgRoH-yQ-2U6-p64wugmXwQybyKaF2mQQ90mHXNN&__tn__=q&c[0]=AT23x9EkBzxhUnRHUQpByNPveB6OQ1f3JLXKFciC_qSIYb6vCoCTSmxQgNMt2E3PweOKMiM90h1yXXEDuO5Ndpwvc19PQqKpNyVndRuinTG9hYGFQI9SEhsLC4-6E8oV3UnFuraqy86lICuINkQ9RPHUMvtI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FFB.com%2Fgroups%2FNATURALNEZDROWIE&h=AT0_KI-Km80yLiFz8HBWNkyumIFUMGULVZ6dCq3ppU6w_MdIL7u5z2_rwsn24bQ8BwGH0t18yLeLBdzzW2vuWTWuC0-r7liTTUdKcVzHlRrcik1IlBKXgmvrxN-gdNugXW0K&__tn__=q&c[0]=AT23x9EkBzxhUnRHUQpByNPveB6OQ1f3JLXKFciC_qSIYb6vCoCTSmxQgNMt2E3PweOKMiM90h1yXXEDuO5Ndpwvc19PQqKpNyVndRuinTG9hYGFQI9SEhsLC4-6E8oV3UnFuraqy86lICuINkQ9RPHUMvtI


Damian Radziejewski (Spa Ducha i Ciała) • Współczesne odżywienia - postęp czy
podstęp.

Anna Keppel-Płatek (AnnCode your Life) • KOD EMOCJI jako metoda odzyskiwania
zdrowia psychicznego i fizycznego.

Przemysław Marcyniuk (BEMER) • Bemer - zapobiegamy aby nie leczyć.

Izabella Ejzler (Reha Jogini) • "Joga Mięśni Dna Miednicy" - jak odzyskać aktywność
mięśniową po porodzie.

Bernadeta Daniszewska (Flavon) • Promowanie zdrowej żywności.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Z PEŁNĄ LISTĄ PRELEGENTÓW WRAZ Z GODZINAMI
NIEBAWEM.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że
wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz
uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji
fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za
pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych
osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.

NATURALNE ZDROWIE

ZAPRASZAMY SERDECZNIE


