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Sklep Zielarsko - Medyczny "Zioła Życia" Anna Kosmala

  

  

Naszym    sklepem  opiekuje się mgr chemii,  mgr  psychologii, dietetyk,    specjalista 
 medycyny   Dalekiego   Wschodu     Anna   Kosmala,  która   z  chęcią  pomoże  
Państwu  w doborze  odpowiednich   produktów i  udzieli  fachowej  porady. 
Służymy pomocą w skutecznym odchudzaniu bez  efektów jojo, indywidualnym doborze
diety.  Można  zadzwonić lub przyjść  i umówić się na wizytę.

  

Telefon kontaktowy: 42 650 15 96, lub 509 171 373.
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  Zdrowie to najcenniejszy dar,który otrzymaliśmy.To  dzięki niemu możemy realizować się nakażdej płaszczyźnie zarówno  zawodowej jak i rodzinnej.Dlatego tak warto o niego dbać.Teraz,nawet  nie wychodząc z domu, możecie otrzymać wszystko co będzie  potrzebne do utrzymania  ciała,umysłu i Duszy w dobrej kondycji. Postaramy się w tym Państwu pomóc jaknajlepiej potrafimy.     Sprzedażą naturalnych  produktów takich jak  suplementy diety, zioła,kosmetyki, zdroważywność  zajmujemy się od   2001 roku. Nasz sklep zielarsko-medyczny Zioła Życia,którymieści się w  Łodzi przy ulicy Rojnej 41 pawilon 2,cieszy się ogromnym powodzeniem.    Sklep czynny od godziny 9.00 do 18.00, w sobotę od godziny 9.00 do 14.00.Tam mogąodebrać Państwo swoje zakupy.     W ofercie mamy tylko najwyższej jakości produkty.  Proponujemy  suplementy dietynajlepszych producentów,naturalne  kosmetyki,zioła, zdrową ekologiczną żywność,książki ozdrowiu i  urodzie.   

  Sklep zielarsko-medyczny ,,Zioła życia" jest jednym z najstarszych sklepów zielarskich i zezdrową żywnością w  Polsce. Nieprzerwanie od 10 lat zaopatrujemy mieszkańców naszegomiasta i  regionu w zioła i żywność ekologiczną. W tym roku rozszerzamy swoją  działalnośćoferując swoje produkty za pomocą sklepu internetowego.  Współpracujemy z lekarzamimedycyny naturalnej, udzielamy porad  dietetycznych i odpowiadamy na pytania z zakresuziołolecznictwa i  szeroko rozumianego zdrowego żywienia .    Zapraszamy serdecznie do naszej  zielarni przy ulicy Rojnej 41 pawilon 2 w łodzi.sklep czynny: 9.00-18.00,sob.9.00-14.30    Prowadzi sklep,,Zioła życia'' oraz  jest  jego właścicielem mgr psychologii, mgr chemii,dietetyk,   naturoterapeuta,  wieloletnia pasjonatka  medycyny  Wschodu Pani Anna Kosmala. Naszą specjalizacją  jest  skuteczne  odchudzanie, oczyszczanie  organizmu z pasożytów oraz grzybów.    Zapisy na indywidualne konsultacje można dokonać pod  numerem telefonu:42 650-15-96,lub 509 171 373.  
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