ACCESS FACELIFT ENERGETIC
Ce este Access Facelift?
Esti in cautarea unei tehnici alternative de infrumusetare?
Access Facelift® este un proces de nutritie a corpului marca Access Consciousness® care
utilizeaza energii pentru a-ti transforma fata la nivel energetic apoi si in corpul fizic. Este o
modalitate minunata de a intinerii si de a inversa aspectul imbatranirii.
De fiecare data cand te uiti in oglinda si te judeci, celulele isi amintesc asta si blocheaza judecata
in ele.
Access Facelift sterge memoria celulara a judecatii ca atare INTINERESTE corpul si fiinta care
ESTI!
Odata ce te eliberezi si te debarasezi de judecatile pe care le proiectezi pe fata ta in oglinda,
corpul are spatiul pentru a se regenera.
Ce se intampla daca ai putea avea o piele mai tinereasca, un corp mai ferm si mai putine
judecati? In modul cel mai NATURAL!
Oamenii au raportat modificări in urmatoarele zone:
- Lumina si luminozitatea fetei
- Elasticitatea pielii
- Claritatea ochilor
- Stralucire parului
- Ridicarea sanilor si a feselor
- O energie imbunatatita
- Cresterea relaxarii
Pentru cine este aceasta clasa?
Oricine poate participa la o cursa de o zi pe care o poti învata pentru distractie sau adaugati-o in
afacerea dvs. Nu exista cerinte prealabile.

Aceasta pregatire Access Facelift® certificata mai este potrivita si pentru esteticieni, maseuze
sau pentru prieteni/cunostinte care ar putea dorii sa aplice unul pe celalalt.
In timpul acestei clase vei putea creea:
- Clarificari si facilitari puternice la orice intrebare legata de imbatranire
- Primesti mai mult de 25 de procese tesute impreuna pentru a curata vechile energii de stres pe
pielea ta si in jurul campului bioenergetic cauzate de blocajele emotionale si de poluarea
mediului
- Aflii cum sa acorzi si sa primesti o sesiune completa de Access Facelift®
- Percepe cum poti folosi asta pe celelalte parti ale corpului tau
- La final ti se acorda certificarea de PRACTICIAN, primesti manualul Access Facelift® și
diagrama de cap
- Primesti un cadou de curatari mp3 pentru a schimba procesul de imbatranire.

