
TCM – MALINOWE HOTELE



Malinowe Hotele 

Malinowy Zdrój 
Hotel**** 
Medical SPA  

Malinowy Dwór 
Hotel**** 
Medical SPA 

Balneokosmetyki

Mineral Hotel**** 
Malinowy Raj 

Baseny Mineralne 
Solec Zdrój

Woda Mineralna 
Malinowy Zdrój 



Wody siarczkowo-siarkowodorowe 

największe bogactwo Solca-Zdroju 



Beijing Tong Ren Tang

Beijing Tong Ren Tang jest najsłynniejszą i najstarszą firmą zajmującą się tradycyjną

medycyną chińską. Powstała w 1669 roku, a w 2012 została otwarta jej pierwsza filia

w Polsce.



Beijing Tong Ren Tang

 Beijing Tong Ren Tang (BTRT) ma bogatą, ponad 348-letnią historię od powstania w 1669 roku.

Firma została założona przez nadwornego cesarskiego lekarza Yue Xianyang

w Pekinie, w ósmym roku panowania cesarza Kanqxi z dynastii Qing. Wtedy też firma BTRT

została mianowana cesarską marką dynastii Qing i zachowała ten tytuł przez ponad 188 lat.

 Beijing Tong Ren Tang w okresie 242 lat (1669 – 1911) dostarczała surowców i wiedzy

potrzebnych dla utrzymania dobrego stanu zdrowia jedynie członkom dynastii panującej,

by w XX. wieku stać się firmą oferującą swoje usługi całemu społeczeństwu.



Początek współpracy 

- pobyt w Chińskiej Republice Ludowej

Prezentacja potencjału 

firmy BTRT w Pekinie 

(szpitale, apteki oraz fabryki 

suplementów                          

wykorzystywanych w TCM).



Pobyt w ChLR

Spotkanie

z Zarządem Firmy BTRT 

w siedzibie firmy w Hongkongu. 



Przedstawiciel Skarbu Państwa ChRL

Lin Fusheng w Solcu-Zdroju  

Spotkanie Zarządu BTRT oraz przedstawiciela

Skarbu Chińskiej Republiki Ludowej

Lin Fushenga z Zarządem Malinowych Hoteli

w siedzibie spółki Malinowe Hotele w Solcu

– Zdroju.



Pierwszy weekend z Medyną Chińską 

w Malinowym Zdroju 

 Prezes niemieckiego Stowarzyszenia Rozwoju

Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - dr Beiyan Dai.

 W 1978r. zakończyła studia medyczne na uniwersytecie

Zhejiang/ China. Następnie pracowała jako lekarz

w oddziale TCM w Szpitalu Renmin Lishui/ Zhejiang.

 Od 1985 do 1986 zdobywała wykształcenie w zakresie

akupunktury w International Acupuncture Training

Center in Peking zakończone dyplomem.

 Od 1993 roku prowadzi praktykę w Berlinie w zakresie:

TCM, diagnostyki języka i pulsu, akupunktury, lecznictwa

bańkami chińskimi, masaży, akupresury

i zaawansowanej akupunktury.



Pierwszy weekend z Medyną Chińską 

w Malinowym Zdroju 

 Analiza stanu zdrowia: badanie pulsu jest jednym z podstawowych filarów rozpoznania
w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.

 Akupunktura jest starożytną chińską metodą leczenia. Polega na wkłuwaniu specjalnych pełnych igieł
w punkty, leżące wzdłuż przebiegu meridianów.

 Okłady ziołowe. Chińskie zioła nie są używane pojedynczo, ale w formule (recepturze). Pomiędzy
ziołami istnieją różnego rodzaju powiązania, które nazywamy „siedmioma emocjami/ związkami”.
W porównaniu z pojedynczymi ziołami, formuła ma silniejsze działanie, szersze zastosowanie, dlatego
można za jej pomocą leczyć skomplikowane przypadki.



Moksa bezdymna

 Tradycyjna Medycyna Chińska głosi: „Czego leki nie wyleczą, wyleczy skalpel, czego skalpel nie

wyleczy, wyleczą przygrzewania z moxy, czego moksowanie nie wyleczy wyleczyć się nie da”.

Chińczycy jako pierwsi zwrócili uwagę na właściwości lecznicze ciepła wypromieniowującego

z palących, aromatycznych ziół moksy.

 Wskazania: przewlekłe zespoły bólowe mięśni i nerwobóle, przewlekłe zespoły bólowe stawów

kręgosłupa i stawów kończyn, reumatoidalne zapalenie stawów, obniżony nastrój, drażliwość,

stany depresyjne, senność w czasie dnia i bezsenność w nocy, osłabiona pamięć i koncentracja,

zmniejszona odporność organizmu na infekcje.



Produkty



Produkty

 Lingzhi - zarodniki grzyba leczniczego. Lingzhi to produkt, którego zawartością

są zarodniki grzyba leczniczego Ganoderma lucidum, stosowany jest przede

wszystkim, jako środek harmonijnie wzmacniający siły obronne organizmu

(wydatnie stymuluje układ immunologiczny).

 Czerwony żeń-szeń. Od starożytnych czasów żeń-szeń znany jest ze swoich

właściwości antyoksydacyjnych – chroni komórki organizmu przed uszkodzeniami

powodowanymi przez wolne rodniki tlenowe. Jest stosowany

w celu utrzymania organizmu w dobrej kondycji i wspomagania jego odporności.

 Pastylki wzmacniające z korzenia maca. Z medycznego punktu widzenia,
najcenniejszy jest, znajdujący się głęboko pod ziemią, bulwiasty korzeń tej rośliny.

Powoduje wzrost siły fizycznej, dostarcza substancji odżywczych do prawidłowego

funkcjonowania narządów wewnętrznych, a także pozytywnie wpływa na układ
nerwowy ułatwiając zasypianie.



Wieczory tematyczne 

 Wieczory tematyczne z muzyką chińską i specjalnie opracowanym menu orientalnym.



Dr Anna Li

 Dr Anna Li praktykuje TCM od ponad 20 lat, posiada

również doświadczenie kliniczne w praktykowaniu

medycyny zachodniej.

 Jej terapeutyczne umiejętności cieszą się wielkim

uznaniem zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Szwecji,

gdzie miała okazję pracować jako specjalista TCM, oraz

prowadzić badania nad wpływem akupunktury na

zdrowie.



Perspektywy rozwoju



Perspektywy rozwoju



Dziękuję za uwagę! 

TCM – MALINOWE HOTELE


