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Start för en strålande höst 
Hoppas att du haft en skön sommar. Njutit, släppt alla krav 
för en stund och helt enkelt levt livet nu. 

En härlig känsla att starta en ny termin. Studio Medamiyo-
ga erbjuder dig möjligheter till just en sådan start som du 
känner att du behöver. 

Terminens teman: Våra sinnen, kroppens rening, närvaro, 
medvetenhet och insikt. 

Plock ur höstens program: 
Kortkurs i studio 1-29.9 (5 gånger) på svenska.  
Det populära ’en kvart om dagen’ passet fortsätter.                  
Online kurser både på svenska och finska. 
N y s t a r t f ö r k r o p p e n s e g e t l ä k n i n g s s y s t e m                                           
- 5 dagars detoxkur för kropp och knopp.                    

En stor del av vårt immunförsvar finns i våra tarmar. Låt 
matsmältningssystemet vila 
några dagar och hjälp krop-
pen att rensa ut toxiner med 
ayurveda och yoga. Du äter  
enligt den ayurvediska princi-
pen under hela detoxkuren, 
dricker massor av kokt vatten 
och ekologiskt te. Du yogar 
och mediterar. 
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Ayurvedisk detoxkur 
En detoxkur på 5 dagar rensar 
kroppen från slaggämnen, den 
gör dig piggare, lättare, lugna-
re, gladare. Smaksinnet för-
bättras, sötsuget försvinner 
och mag/tarmsystemet balan-
seras.

I detoxkuren ingår:

• Recept på frukost, lunch 
och middag

• Mediyogapass, renande 
andningsövningar och medi-
tation. Online yogapass var-
je morgon 30 min under ku-
ren. Du har tillgång till alla 
pass under hela kuren.

Detoxkur 1.     2-7.9

Detoxkur 2.   18-23.11

Efter anmälan får du instruk-
tioner om förberedelse för 
bästa resultat

Studio pass 
Tisdagar 10-11.15 finska     
Onsdagar 10-11.15 svenska

Online pass 
Onsdagar 17-18.15 finska   
Onsdagar 18.45-20 svenska

HÖSTENS PROGRAM 
 Nyheter 

 Ayurvedisk detoxkur   Kultur- och motionssedlar
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Nu kan du betala med kultur- och motionssedlar s.s. 
smartum, edenred och e-pass för Studio MedAmiYogas 
tjänster.

Tipsa din arbetsgivare om en kortkurs i mediyoga
 Jag instruerer er i olika andningstekniker, yogaövningar, me-
ditation och avslappning. Enligt era behov och önskemål. 

Be om offert.

En personlig yogastund för dig och dina vänner
Ta tillfället i akt, boka en skräddarsydd yogastund tillsam-
mans med dina vänner. 90 minuter mediyoga eller hathayoga  
70 € (2-5 personer)

 

Hoppas vi ses i höst

Kram.  Ann-Mari♥ !

"#$%!info@medamiyoga.fi!
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Veckoprogram 31.8-2.12 
Tisdagar 10-11.15 studio F 

Onsdagar 10-11.15 studio S 1-29.9 

Onsdagar 17-18.15 Online live F 

Onsdagar 18.45-20 Online live S    

Du har tillgång till övningarna un-
der 6 dagar efter varje pass. 

En kvart om dagen, nytt pass var-
je måndag. 

• tema för rygg, axlar och nacke  

•  Andningsövningar och kort 
meditation 

Priser 
Detoxkur 5 dagar 70 €                  
- Introduktion till detoxkost            
- 1 mediyogapass 75 min               
- 5 mediyogapass 30 min.              
- Meditationer och andningsöv-
ningar. 

Detoxkost paketet 33 €         
Mungdal 1kg, kithari krydda 50g, 
2 te pkt, hemgjord ghee 100ml 

Pass i studio                               
Tisdagar 125 € 13 gånger          
Onsdagar 65 €   5 gånger 1-29.9 

Online                                        
Onsdagar 125 € 13 gånger        
10 €/gång 

En kvart om dagen 60 €             
12 veckor. 5 €/vecka

mailto:info@medamiyoga.fi

	Start för en strålande höst
	Höstens program
	Ayurvedisk detoxkur
	Studio pass
	Online pass
	Nu kan du betala med kultur- och motionssedlar s.s. smartum, edenred och e-pass för Studio MedAmiYogas tjänster.
	Veckoprogram 31.8-2.12
	Priser
	Tipsa din arbetsgivare om en kortkurs i mediyoga
	En personlig yogastund för dig och dina vänner

