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Hyvinvointigalleria 

Etu-Töölössä

Nervanderinkatu 10

00100 Helsinki

Elämyksellinen lahja 
hääparille

Yhdessä koettu rentoutushoito on 
erilainen häälahja, joka muistetaan 
pitkään. 

Lahja sopii niin nuorille kuin 
vanhemmillekin hääpareille. 
Rentoutushoito räätälöidään yksilön 
tarpeisiin sopivaksi. Hoitohetkeen 
voidaan yhdistää myös harjoituksia ja 
hoitotekniikoita tehtäväksi yhdessä 
rakkaan kanssa.

	
 Parihoito 140 €/tunti

Hääparin rentoutushoitoon sisältyy 
kuohuviinilasillinen hoidon jälkeen.

Lahjakorttitilaukset:
Marika p. 044 972 5859
info@create.fi

Rentoutta ja hyvää oloa 
koko kesäksi 
Hyvinvointigalleriasta

Rentoutushoitajamme ovat paikalla koko 
kesän Etu-Töölössä 
Hyvinvointigalleriassamme. 

Tule ja nauti voimaannuttavasta 
rentoutushoidosta!

Kesätarjouksena rentoutushoito 
70 €/tunti (norm. 75 €).

Tarjous on voimassa koko kesän ajan 
1.8.2014 asti.

Ajanvaraus:
Marika p. 044 972 5859
info@create.fi

Hyvinvointigalleriassa 
voimaannuttavat 
rentoutushoidot koko kesän 
ajan

Työsuhde.Nyt!
Create amoven työpaja syksyn 
Työsuhde.Nyt -tapahtumassa 
8.10.2014

   AJANKOHTAISTA	
 kesä 2014

Firstbeat 
Hyvinvointianalyysi-
mittaus havahduttaa ja 
voimaannuttaa

Kehotyöskentelykoulu avaa 
jälleen ovensa ensi syksynä
Kunnioittavan kohtaamisen ja 
kosketuksen koulutusta 
ammattilaisille ja yksityisille

Elämyksellinen lahja 
hääparille
Yhdessä koettu rentoutushoito

Kehonhuoltokurssimme 
Tanssikeskus Footlightissa 
alkaa syksyllä
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Mittaisitko hyvinvointiasi 
myös lomalla?

Hyvinvointianalyysi on 
hyvinvointimittaamisen palvelu, joka voi 
parhaimmillaan tarjota apua uupumuksen 
ennaltaehkäisyssä ja palautumisen 
vahvistumisessa. Mittaus havahduttaa ja 
auttaa näkemään palautumisen ja stressin 
tasapainon elämässäsi.

Hyvinvointianalyysi on 3 - 6 päivän 
sykemittaus. Mittaus perustuu 
sykevälivaihteluun ja sen avulla löydät 
yksilölliset palautumisen ja stressin 
hetket. Tulokset visualisoidaan raportilla, 
jonka pohjalta saat yksilöllisen tulkinnan 
tuloksistasi asiantuntijaltamme. 

Palvelussamme erityistä on 
valmennuksellinen palautehetki. Create 
amoven asiantuntijat ovat 
ammattitaitoisia ja luovia palautteen 
antamisessa.

Hyvinvointianalyysi voidaan toteuttaa 
yksilöille tai ryhmille. Mittausten 
toistaminen kolme kertaa vuodessa luo 

uutta näkökulmaa omaan hyvinvointiin ja 
palautumiseen. Mittaa myös lomalla!

Kesälomatarjous 145 €/mittaus

(norm. 185 €) 

Tarjous on voimassa 31.7.2014 asti.

Tiedustelut: info@create.fi

Kehotyöskentelykoulu 
avaa ovensa syksyllä

Monen vuoden tauon jälkeen avaamme 
jälleen Kehotyöskentelykoulumme ensi 
syksynä! 

Kehotyöskentelykoulu tarjoaa 
kunnioittavan kohtaamisen ja 
kosketuksen koulutusta niin 
yksityishenkilöille kotikäyttöön kuin 
ammattihenkilöille, jotka käyttävät 
kosketusta työssään.

Tarjoamme pitkäkestoisia koulutuksia 
sekä lyhyitä intensiivikursseja. 

Koulun rehtorina ja pääkouluttajana 
toimii Tuula Styrman. 
Kehotyöskentelykoulun toinen 
kouluttaja on Marika Torniainen.

Yrityksellämme on monen vuoden 
kokemus kouluttamisesta ja 
koskettamisesta.

Kerromme lisää ja julkaisemme 
kurssikatalogin ensi syksynä. Seuraa 
kotisivujamme, Facebook- sekä Twitter-
sivujamme!

Tiedustelut: tuula@create.fi

Hyvinvointilähetit 
Työsuhde.Nyt -
tapahtumassa 7. - 
8.10.2014

Hyvinvointilähettimme pitävät työpajan 
syksyllä Työsuhde.Nyt -tapahtumassa 
8.10.2014. “Kunnioittava kohtaaminen 
on laadukkaan vuorovaikutuksen 
perusta”

Tule tapaamaan meitä ja osallistu 
tapahtumaan Helsinki Congress 
Paasitornissa: Työsuhde.Nyt

Create amoven 
kehonhuoltokurssi 
Tanssikeskus Footlightin 
kurssitarjottimella syksyllä

Nuorille tanssin harrastajille suunnattu 
kehonhuoltokurssimme alkaa 
Tanssikeskus Footlightissa ensi syksynä. 
Lisätietoja kurssista syksyllä.

www.create.fi

facebook.com/createamove

@Createamove

Instagram.com/create_amove

Tiedustelut

info@create.fi

Yhteystiedot

Hyvinvointigalleria

Nervanderinkatu 10

00100 Helsinki

mailto:info@create.fi
mailto:info@create.fi
mailto:tuula@create.fi
mailto:tuula@create.fi
http://www.tyosuhde.fi
http://www.tyosuhde.fi
http://www.create.fi
http://www.create.fi
https://www.facebook.com/createamove?ref=hl
https://www.facebook.com/createamove?ref=hl
https://twitter.com/Createamove
https://twitter.com/Createamove
http://instagram.com/create_amove%23
http://instagram.com/create_amove%23
mailto:info@create.fi
mailto:info@create.fi

