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Loistava syksyn alku 
Toivottavasti kesäsi on ollut ihana. Olet ehtinyt nauttia 
ja  päästänyt  irti  vaatimuksista.  Olet  pystynyt  olemaan 
läsnä hetkessä. Siitä on hyvä aloittaa syksyä.
Studio Medamiyogan tarjonnasta löydät toivottavasti juuri 
sinulle sopivia syksyn ohjelmia.

Syksyn teemana ovat: Aistit, kehon puhdistus, läsnäolo, tietoi-
suus ja oivallus.

Poiminta syksyn ohjelmatarjonnasta                                     
Suosittu ’vartti päivässä jatkuu’.                                              
Online kursseja suomeksi sekä ruotsiksi.                           
Uutuutena kurssi: kehon oma puhdistava järjestelmän 5 pä-
ivän detoksi kuuri keholle ja mielelle.                           

Valtaosan vastustuskyvystämme toiminnoista sijaitsevat suo-
listossa. Anna sulatusjärjestelmäsi levätä muutaman päivän ja 
auta kehosi poistaa toksiinit ayurvedan ja joogan avulla. Syöt 
ayurveda periaatteen mukaisesti koko detoksi kuurin aikana. 
Juot paljon keitettyä vettä ja ekolo-
gista teetä. Teet jooga- ja meditaatio 
harjoituksia. 
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Ayurveda                      
detoksifiova kuuri 
5 päivän detoksifioiva kuuri 
puhdistaa kehoa kuonasta ja 
piristää mieltä. Sillä on keven-
tävä, rauhoi:ava vaikutus. Vir-
kistyt, makuais= ak=voituu ja 
makean himo häviää, vatsa ja 
suolisto tasapaino:uu. 

Kuuri sisältää 

• Aamiais-, lounas-, illallisate-
rioiden reseptit

• Medijoogaharjoituksia, puh-
distavia hengitysharjoituksia 
ja meditaatiota. 

• Online joogaohjelma kuurin 
jokaisena aamuna 30 min. 
ohjelmat ovat käytössäsi 
koko kuurin aikana         

• Detokskuuri 1.     2-7.9

• Detokskuuri 2.   18-23.11

Ilmoi:autumisen jälkeen saat 
valmistautumis ohjeita parhaan 
tuloksen saavu:amiseksi  

Studio sessiot  
Tiistaisin    10 – 11.15 S         
Keskiviikkoisin 10 – 11.15 R 

Online sessiot 
Keskiviikkoisin 17 – 18.15 S 
Keskiviikkoisin 18.45 – 20 R 

SYKSYN OHJELMA 
 Uutuudet 

 Ayurveda detoksifioiva kuuri, Kulttuuri- ja liikuntasetelit
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Nyt voit maksaa Studio Medamiyogan palveluista 
kuttuuri- ja liikuntaseteleillä; smartum, edenred ja e-
passi.

Vihjaa työnantajasi medijoogan lyhytkurssista
 
Ohjaan teidät eri hengitystekniikoissa, joogaharjoituksissa, medi-
taa=oissa ja rentoutuksissa.                                                         
Pyydä tarjous! 

Henilökohtainen jooga ohjelma sinulle ja ystävillesi
90 min medijoogaa tai hathajoogaa  70 € (2-5 henkilöä)

Toivottavasti nähdään syksyllä

Terveisin Ann-Mari ♥

Varaukset: info@medamiyoga.fi 
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Viikko ohjelma 
31.8-2.12 
Tiistaisin 10-11.15 studio S 

Keskiviikkoisin 10-11.15  
Studio R 1-29.9 

Keskiviikkoisin 17-18.15  
Online live S 

Keskiviikkoisin 18.45-20  
Online live R    

Tallenteet ovat voimassa 6 päivää 

Vartti päivässä. Uusi harjoitus 
joka viikko.                                            
- Selkä, niska hartia harjoituksia    
- Hengitysharjoituksia ja lyhyt 
meditaatio 

Hinnat 
Detokskuuri 5 päivää 70 €           
- Johdanto detoks kuuriin              
- 1 medijoogaharjoitus 75 min      
- 5 medijoogaharjoitusta 30 min  
- Meditaatiota ja puhdistavia 
hengitysharjoituksia 

Detokspaketti 33 €:             
Mungdalpapuja 1 kg,   kithari 
mauste 50g, tee 2pkt, itse tehty 
ghee 100mg  

Studio sessiot.                           
Tiistaisin 125 €, 13 kertaa  S            
Keskiviikkoisin 65 €,                         
5 kertaa 1-29.9  R 

Online  sessiot                                        
Keskiviikkoisin 125€ 13 kertaa     
10€/kerta, vartti päivässä 60€ 

mailto:info@medamiyoga.fi
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