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Der er stadig stigende interesse for blomsterrmedierne, 

og aftenens Bach tema starter med en kort introduktion til 

de spændende Originale Bach Blomsterremedier, som

Mezina A/S har haft forhandlingen af i en lang årrække.

Med udgangspunkt i Susanne Løfgrens nye 
bog ”BACH dit barn” op vil vi gennemgå en 
række velkendte, udfordrende situationer i 
hverdagen med børn og børnebørn. 

De skønne Bachremedier er uundværlige, 
når det gælder om at holde følelsesmæs-
sig og mental balance i en travl hverdag. 
Bachremedier er naturlige og derfor særligt 
velegnede til børn.
Susanne vil dele ud af sine mange års erfa-
ringer omkring Bachterapi til hele familien. 
Susanne er uddannet Bachterapeut og 
leder af Bachuddannelsen i Skandinavien. 
Hun er uddannet sygeplejerske og zonete-
rapeut og er nu også forfatter og forlagsejer.

“BACH” DINE BØRN OP!
VED SUSANNE LØFGREN

Susanne Løfgren
Foredragsholder

Produktnyt fra Mezina A/S

Originale Bach Blomsterremedier med tema:



AFTENENS PROGRAM

Tilmelding nødvendig 
Der er gratis deltagelse – men ved ude-
blivelse eller manglende afbud fremsendes 
faktura på kr. 75,00 til dækning af udgifter 
til forplejning m.v.

Salgsstand med gode tilbud
Der vil være mulighed for at købe Originale 
Bach Blomsterremedier - både enkelt re-
medierne, Rescue serien, den store træ-

boks samt interessante hæfter og bøger 
m.v. fra Mezina standen, hvor der også vil 
være specialtilbud på mange af Mezinas 
andre velkendte og nye produkter.

Betaling 
Der er mulighed for at betale kontant og 
med VISA/Dankort. 
Men for at lette betjeningen anbefaler vi at 
betale kontant. 

Program
Kl. 18.30 - 19.00 Ankomst fra kl. 18.30, salgsstanden er åben til kl. 19.00

   Mezina tilbyder isvand og frisk frugt 

Kl. 19.00 - 20.00 Velkomst og information fra Mezina A/S om spændende nyheder

Kl. 20.00 – 20.30 Pause, salgsstanden er åben til kl. 20.30

  Mezina A/S byder på te eller kaffe samt en sandwich

Kl. 20.30 – 22.00 Susanne Løfgren om aftenens Bach tema

Kl. 22.00  Afslutning, salgsstanden er åben til kl. 22.15

Husk tilmelding senest 3. oktober               Afbud bedes ske senest 8. oktober 2014



Tirsdag den 4. november
Frederiksborg Centeret
Milnersvej 39
3400 Hillerød
www.frederiksborgcentret.dk

Onsdag den 5. november
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V
www.scandichotels.dk

Tirsdag den 28. oktober
Golf Hotel Viborg

Randersvej 2
8800 Viborg

www.golfhotelviborg.dk

Onsdag den 29. oktober
Middelfart Bibliotek

Kulturøen, Middelfartsalen 2. sal
Havnegade 6

5500  Middelfart
www.middelfartbibliotek.dk

TILMELDING PR. MAIL ELLER TELEFON
Send mail til hmi@mezina.com eller ring  tlf. 75 18 16 11.

Evt. send et brev til Mezina A/S, Energivej 4, 6700 Esbjerg, mærket ”Informationsmøde”

Anfør venligst:

Dato og by, hvor du ønsker at deltage.

Titel, navn, adresse, postnr., by, telefon nr. og mailadresse.

Du kan tilmelde max. 2 ledsagere. 
Venligst oplys navn, adresse, tlf.nr. og mail adr. på ledsagere 
- bemærk at møderne er for terapeuter.

Det er gratis at deltage - men ved udeblivelse eller manglende afbud fremsendes faktura 
kr. 75.00 til dækning af udgifter til forplejning m.v.

MØDERNE AFHOLDES

www.mezina.dk


