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Chcete se cítit ve svém těle dobře? 
Chcete být plní síly a energie?

Přijďte si zacvičit 
Sukshma Vyayama
UCELENÁ SESTAVA JEDNODUCHÝCH CVIKŮ 
JDOUCÍCH OD HLAVY AŽ K PATÁM, 
VHODNÁ PRO KAŽDÉHO

Která:
• čistí, detoxikuje celé tělo, snižuje chuť k jídlu
• upravuje metabolizmus, posiluje imunitu
• posiluje srdce a plíce, nervový, endokrinní systém
• rozvíjí a posiluje vnitřní stabilitu fyzickou i mentální
• otevírá energetické kanály v těle
• snižuje napětí krku a ramen
• dodává vitalitu a radost

Kde: 
Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou

Kdy: 
soboty a neděle 7:00 - 9:00, možnost snídaně 
Úterý 17:00 - 19:00

Cena: 320,- Kč ráno včetně snídaně formou rautu 
Cena samotné lekce: 210,- Kč

Sebou: pohodlně oblečení, pití, podložku 
Doporučení: ráno nalačno či trochu ovoce, 
odpoledne jíst nejpozději 2 hodiny před lekcí. 
Rezervace: nejpozději den předem

Pro více info volejte:
Šárka Laura Tůmová: 733 517 685 
Rezervujte na: tel. výše nebo online na: 
areal.zarezervujse.cz
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