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Úvod

Milí zákazníci,
tešíme sa z vášho záujmu a preto by sme vám chceli predstaviť našu 

spoločnosť Revelio s. r. o.
Naša firma ponúka kurzy Zdravej výživy, meditácie, jógy a rôzne druhy 

masáží, ktoré sú dôležité pre zdravý životný štýl.  Taktiež Vám ponúkame 
vitamíny, výživové doplnky, proteíny a masážne krémy.

Nachádzame sa na Kazanskej ulici 13, Podunajské Biskupice, Bratislava

Simona Bugárová, riaditeľka spoločnosti



https://www.google.sk/maps/place/Kazansk%C3%A1+13,+821+06+Bratislava/@48.1336165,17.1946311,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x476c88a761ae98e1:0x58dfb
0210d289e17!2sKazansk%C3%A1+13,+821+06+Bratislava!3b1!8m2!3d48.1336025!4d17.2033859!3m4!1s0x476c88a761ae98e1:0x58dfb0210d289e17!8m2!3d48.133
6025!4d17.2033859



Zdravá strava

• Každý človek má inú postavu a iný metabolizmus

• Ak chceme žiť zdravo, musíme vymeniť všetky nezdravé potraviny 

za zdravšie, vhodnejšie, ale hlavne sa musíme  hýbať

• Jedálniček by mal obsahovať veľa ovocia a zeleniny, sacharidy pre doplnenie 

vlákniny (celozrnné pečivo a cestoviny, obilniny); bielkoviny (chudé mäso, ryby); 

zdravé tuky (olivový, repkový olej…).



Inšpirácie a tipy ako začať zdravšie žiť
• Raňajky

Na raňajky si je dobré dať ovocný šalát – nakrájať si jablko a mandarinku, pridať 
slnečnicové a dyňové semiačka, strúhaný kokos alebo škoricu. Z  takýchto raňajok 
získate vitamíny i minerály.
• Pestrý obed

Na obed si pripravte kuracie kúsky na prírodno s celozrnnými cestovinami 
a zeleninou – najlepšie si je vybrať listovú a zamiešať ju s ďalšími 3-4 druhmi zeleniny
• Výborná večera

Na večeru je dobrý pstruh na zelenine, losos so zemiakmi alebo celozrnný chlieb s 
cottage cheese 
a zeleninou.
Pri zdravom stravovaní je veľmi dôležitý aj pitný režim – minimálne 2 litre vody denne.



Cena konzultácie k zdravej výžive: 15 € / 
hod.



Meditácia

• Meditácia je akýkoľvek zmenený stav vedomia, ku ktorému dochádza odpútaním pozornosti 
od vonkajších impulzov, ktoré nám sprostredkuje naša myseľ a nasmerovaním pozornosti 
dovnútra. V takomto stave sa všetka mentálna energia zameriava na jeden bod, ktorý sa v 
mysli rozvíja, čím dochádza k utíšeniu víru myšlienok, a my sa máme možnosť skutočne 
zregenerovať.

• Meditácia je stará tisícky rokov - v rôznych formách existuje prakticky vo všetkých 
náboženstvách (v joge má meditácia vyše 4000-ročnú tradíciu!). Dnes však nemusíte byť 
nábožensky orientovaní, aby ste mohli meditovať – záleží na vašej interpretácii meditácie a 
tom, čo ňou chcete pre seba dosiahnuť.

• Ľudia na celom svete meditujú z najrôznejších dôvodov – hľadajú spôsob, ako vyvážiť 
hektický život dnešnej doby. Pre mnoho ľudí môže meditácia znamenať možnosť venovať si 
chvíľku iba pre seba a viesť tichú konverzáciu s vlastným vnútorným radcom. Pre iných môže 
znamenať spôsob, ako sa okamžite zbaviť stresu, a možnosť konečne sa uvoľniť z napätia 
celého dňa.



Jóga
• Joga je kombinácia práce s mysľou, energiou a telom.

•  JOGA Flow, je joga špeciálne zostavená tak, aby bola zvládnuteľná pre 

začiatočníkov aj pokročilých, pre všetky vekové kategórie, pre mužov aj ženy

•  je zostavená tak aby sme splnili požiadavky na správne precvičenie tela, na 

zlepšenie flexibility, na naučenie sa správneho dýchania a zároveň úplne vypli pri 

meditácii. 

• Joga prináša okrem skutočných fyzických kvalít aj vnútornú silu, jasnosť a pokoj



Cena meditácií a jogy: 30 €/ hod. 



Masáže klasické

• Klasická masáž patrí medzi najstaršie spôsoby vykonávania masáží. Má 

blahodárny vplyv pri prepracovaní, strese, chorobách pohybového aparátu. 

• Prináša uvoľnenie, odstraňuje únavu a obnovuje pohyblivosť stuhnutých 

svalov.

• Ponúkame thajské masáže,švédske masáže,vákuové masáže,lynfodrenážne 

masáže,anticelulitídne masáže,relaxačné masáže chodidiel a tváre, a pod.



Cena klasickej masáže: 30 €/ hod.
Cena thajskej masáže: 50 € / hod.



Vitamíny

• Vitamín D3 1000 IU

•Cena: 5,39 €
• GS Omega 3 Citrus
• Cena: 6,63 € 
• GS Vitamín C 1000 so šípkami
• Cena: 9,29 €
• GS Vápnik, horčík, zinok
• Cena: 6,99 €



Proteíny

Proteínová kaša banánová - 0,56€/ks

Proteínová kaša jahodová - 0,63€/ks

Proteínová kaša chia semiečka - 0,56€/ks

Proteínové tyčinky KETODIET - 1,70€/ks



Prečo práve my?

•Ponúkame Vám zmenu životného štýlu – 
únik od stresu.

•Naše cvičenia jogy, meditácie, či relaxačné 
masáže Vám pomôžu sa uvoľniť a zabudnúť 
na každodenné starosti.

•Ponúkame Vám tiež vitamíny, výživové 
doplnky a recepty na zdravý jedálniček.  

•Všetko spolu posilní Vašu imunitu a prispeje 
k upevneniu Vášho zdravia.



Platobné podmienky

•Ceny všetkých produktov a poskytovaných služieb sú uvedené 
v katalógu

• Za predaj produktov Vám predávajúci poskytuje faktúru

•Platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom alebo v 
hotovosti

•Platba je možná len v Eurách.

• Faktúru pošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.



Spoločníci

Simona Bugárová 
• Riaditeľka spoločnosti a inštruktorka 

rekondično-regeneračných cvičení

Karolína Pavlová 
• Marketing a špeciistka na meditáciu a pozitívnu 

energiu

Roman Baník 
• Financie a odborník na zdravú výživu a zdravý 
životný štýl



Tešíme sa na Vás
a na spoločnú cestu 
k zdravšiemu životu


