TERVETULOA JOOGAAMAAN
ELOKUUN KESKIVIIKKOINA
17., 24. JA 31.8.!
Tätä on odotettu! VIRTA Well-being ja Juhola tuovat joogatunnit Polarikseen
keskiviikkona 17.8. alkaen. Toteutamme ensin 3 yksittäistä kertaa, ja syyskuussa

startataan joogakurssi. Jooga on loistava keino vetreyttää kehoa työviikon lomassa
ja antaa aivoille luvan rentoutua. Tunnit sopivat ihan kaikille, tule testaamaan
joogan kokonaisvaltaiset hyödyt! Ilmoittaudu nyt mukaan!

VIRTA JOOGA
VIRTA Jooga on istuma- ja asiantuntijatyötä tekevän
tarpeisiin räätälöity joogatunti. Stressitasot laskevat ja
parasympaattinen hermosto aktivoituu. Joogan kehollisia
hyötyjä ovat mm. notkeuden lisääntyminen, kipujen
lieventyminen, tasapainon ja lihaskunnon vahvistuminen.
VIRTA Jooga on yhdistelmä aloittelijoillekin sopivia
dynaamisia liikesarjoja ja kehoa avaavia venytyksia.
Keho-mielitietoisuus syventyy ja opit ennaltaehkäisemään
epätasapainotiloja. Tunti päättyy rentoutukseen, jolloin
mieli voi levähtää ja rauhoittua. VIRTA Jooga sopii kaikille,
kerrothan erityistarpeistasi ohjaajalle. Sinun ei tarvitse olla
notkea tullaksesi joogaan! Joogan vaikutukset

hyvinvointiin ovat kiistattomat ja huomaatkin ne jo 1.
kerralla!

VIRTA WELL-BEING
HYVINVOINTIPARTNERI ORGANISAATIOLLESI

VIRTA JOOGAT ELOKUU 2022

POLARIS BUSINESS PARK
VIRTA Joogakurssi
Paikka: Vega- rakennus, 6. krs konferenssitila
Aika: klo 16.15 - 17.15
Pvmt : keskiviikkoina 17.8., 24.8. ja 31.8.

VALMISTAUTUMINEN
Harjoitusta varten tarvitset joustavat vaatteet ja joogamaton. Jos tarvitset lainaksi
joogamattoa, mainitsethan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Varaa lämmintä
mukaan loppurentoutusta varten. Vesipullo on hyvä olla mukana. Aikaisempaa
kokemusta joogasta ei tarvita! Jos sinulla on kysyttävää tai haluat kertoa
erityistarpeesta, ethän epäröi mainita siitä.

HINTA OSALLISTUJALLE
Saat maksuohjeet ilmoittauduasi. Polaris tarjoaa tilan kurssille. Osallistujalle tunnin
hinta on 12€/kerta. Voit myös kysyä haluaisiko työnantajanne kustantaa osallistumisesi.
Tunnin voi maksaa laskulla, Mobile Paylla, Smartumilla, Edenredillä sekä ePassilla. On
ilo saada juuri sinut kurssille - takaamme, että tuntien jälkeinen olotila saa sinut
tulemaan yhä uudestaan joogan ja pilateksen pariin! llmoittauduasi sitoudut maksuun.
Maksuja ei voida sairastapauksien vuoksi palauttaa, mutta jos tunteja perutaan, maksut
palautetaan. Huom: tuntien toteutuminen edellyttää min. 15 osallistujaa / tunti. Kiitos
ymmärryksestä!

WWW.VIRTAWELLBEING.COM

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä viesti sähköpostitse
osoitteeseen: sonja@virtawellbeing.com
Voit halutessasi kopioida tämän viestin:
Hei! Ilmoittaudun 17.8., 24.8. ja 31.8. joogatunneille
Polariksessa.

Huom! Voit ilmoittautua samalla kaikille elokuun tunneille tai
yksittäisille kerroille. Ilmoittauduttuasi saat maksuohjeet.
Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Jos sinulla on
mitään kysyttävää, ethän epäröi olla yhteydessä sähköpostitse
tai soittaa 044 3036484.
Nähdään matolla!

WWW.VIRTAWELLBEING.COM

