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Create amove Oy

Varaa jo nyt kalenteriisi 
aikaa joulukiireiden 
keskelle - tervetuloa 

virkistymään ja 
verkottumaan 

Create amoven 
perinteiseen glögi-iltaan                  

ke 10.12.2014            
klo 17 - 20

Voit poikeata käymään mihin aikaan 
vaan klo 17 - 20 välillä.  Ota mukaan 
myös ystäväsi. :)

Tarjolla kuumaa glögiä ja jouluista 
naposteltavaa. 

Joulutunnelmoinnin lomassa sinulle 
on mahdollisuus hankkia 
pukinkonttiin aineettomat ja 
ekologiset hyvinvointilahjat 
edulliseen hintaan.

Illan aikana tarjous mm. 
lahjakorteista rentoutushoitoihin ja 
Firstbeat Hyvinvointianalyysi-
mittauksiin. Lisäksi uusi kurssimme 
hoitotaitoihin - kaksi yhden hinnalla! 
Kotimaiset laadukkaat Porin Villa ja 
Peite Oy:n futonpatjat ja peitot myös 
tarjoushinnoin glögi-illassa. 

Lämpimästi tervetuloa ja oikein 
tunnelmallista, rentoa ja 
voimaannuttavaa joulun- ja 
uudenvuodenaikaa!

Terveisin, 
Tuula ja Marika

Luomme tulevaisuuden hyvinvointia jo nyt!

Glögi-ilta 10.12.2014 
Hyvinvointigalleriassa

Joululahjoja, tunnelmaa, glögiä ja 
jouluista purtavaa - tervetuloa!

Vuoden 2015 kursseja

Uusi hoitotaitokurssi yksityisille 
tammi-helmikuussa

Opi rentoutumaan -kurssi koko 
kevään

   AJANKOHTAISTA! talvi 2014 - 2015

Joululahjavinkkejä 
itsellesi, läheisellesi tai 
työtiimillesi

Rentoutushoito, Firstbeat-
mittaus, futon-patja tai 
hoitotaitokurssi
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Hoitotaitokurssi

Anna tänä jouluna läheisellesi lahja, 
josta nautitte koko vuoden! Mikä 
parasta, tämä lahja ei kerrytä lisää 
tavaraa kaappeihin vaan taitoja oman 
ja muiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Hoitotaitokurssi tarjoaa 
rentoutushoitotaitoa perheille, 
kavereille, pariskunnille tai 
harrastusporukalle. Kurssin aikana 
opit käytännölliset ja vaivattomat 
keinot mm. hartioiden, selän ja 
jalkojen hierontaan. Rentoutushoito-
tekniikat tehdään vaatteen päältä 
ilman hoitoöljyjä.

Kurssin kesto 3 x 2,5 tuntia. 

Kurssi-illat: 
ke 21.1.2015 klo 17.30 - 20.00
ke 4.2.2015 klo 17.30 - 20.00
ke 18.2.2015 klo 17.30 - 20.00

Voimme järjestää myös oman kurssin 
kaveriporukallesi tai perheellesi 
teidän aikataulunne mukaan (min. 5 
henkilöä). 

Ensimmäinen hoitotaitokurssi 
yksityisille joulukampanjassa 
kaksi yhden hinnalla 210 €!

Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot: info@create.fi

Marika Torniainen, p. 044 972 5859

Biohakkerille ja itsensä 
mittaajalle joululahjaksi 
Firstbeat-mittaus

Firstbeat Hyvinvointianalyysi on 
hyvinvointimittaamisen palvelu, joka voi 
parhaimmillaan tarjota apua 
elämäntapamuutoksessa ja 
palautumisen vahvistumisessa. 

Hyvinvointianalyysi on 3 - 6 päivän 
sykemittaus. Mittaus perustuu 
sykevälivaihteluun ja sen avulla 
voidaan löytää yksilölliset 
palautumisen ja stressin hetket. 
Palvelussamme erityistä on 
valmennuksellinen palautehetki.

Joulukampanjatarjous 
125 €/mittaus (norm. 175 €)

Tiedustelut: info@create.fi
Marika Torniainen, p. 044 972 5859

Rentoutushoito lahjaksi 
rauhaa ja hemmottelua 
rakastaville

Lähimmäisesi rakastaa omaa aikaa, 
rauhaa, hiljentymistä ja hemmottelua 
sekä pehmeitä paketteja? Create 
amoven rentoutushoito on kaikkea 
näitä - rauhallinen ja tunnelmallinen 
rentoutumishetki, joka huoltaa niin 
kehoa kuin mieltäkin.

Joulun voimaannuttavin lahja
65 €/tunnin rentoutushoito 
(norm. 75 €)

Meille voitte tulla rentoutushoitoon 
myös yhdessä! 

Lahjakorttitilaukset: 
info@create.fi

Marika Torniainen, p. 044 972 5859

Opi rentoutumaan 
-kurssi keväällä 2015

Helppoja, yksinkertaisia rentoutus- ja 
mielikuvaharjoituksia Tara Rokpa -
terapiaprosessin mukaisesti.

Kurssi alkaa tammikuussa ja jatkuu 
koko kevään. Kurssi-iltoja kerran 
kuussa.

Hinta: 25 €/kerta

Tiedustelut: tuula@create.fi
Tuula Styrman, p. 050 548 9717
Lisätietoja Tara Rokpan kotisivuilta
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Työtiimillesi 
joululahjaksi hyvää oloa 
ja palautumista

Ilahduta työntekijöitäsi tilaamalla 
Hyvinvointilähetit® työtiimillesi 
pikkujoulujen aloitukseksi tai ennen 
lomille siirtymistä. 

Hyvinvointilähetit® tekevät 
rentoutus- ja hierontahoitoja 
työpisteissä tai ohjaavat 
taukoliikutuksen ryhmälle.

Hinta: 125 € + alv 24 %/tunti/
Hyvinvointilähetti®          
(norm. 150 € + alv 24 %)

Tarjouksen voit käyttää 19.12.2014 
mennessä niin kauan kuin 
kalentereissamme on tilaa.

Tunnissa yksi Hyvinvointilähetti ehtii 
tavata 3 henkilöä työpisteissä.

Tilaukset ja tiedustelut: 
info@create.fi

Marika Torniainen, p. 044 972 5859

CREATING FUTURE  WELLBEING NOW!

M U I S T A  T Y Ö N T E K I J Ö I T Ä S I !

Kotisivut

www.create.fi

Löydät meidät myös Facebookista

Create amove Oy

Tiedustelut

info@create.fi

Yhteystiedot

Hyvinvointigalleria

Nervanderinkatu 10

00100 Helsinki

C R E A T E  A M O V E  O Y
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