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CREATE AMOVE 
Tunnelmalliset pikkujoulut Hyvinvointigalleriassa 

Ulkolyhdyssä palava kynttilä toivottaa tervetulleeksi 
Hyvinvointigalleriaan talvipäivänä. Astut sisään ja hetkessä kaikki 
kiire ja hössötys, aikataulupaineet ja tekemättömät työt 
luiskahtavat harteiltasi ja viimeistään kahvipöydässä kuumaa 
juomaa hörppiessäsi tunnet kuinka keho ja mieli alkavat rauhoittua.  

Tässä paikassa on taikaa! 

Niin mekin uskomme - Hyvinvointigalleriamme on viihtyisä, 
rauhallinen, kodinomainen salonki keskellä kiireisintä Helsinkiä. 
Jokainen tilaan tuleva kommentoi kuinka hyvä, rauhoittava ja rento 
energia tiloissamme on.  

Kokekaa yhdessä hetken hengähdystauko. Takaamme rauhallisen 
tunnelman, mutkattomuuden ja rentouden sekä palauttavat 
kehotyöskentelyharjoitukset.  

Valitse teille sopivin yhdistelmä 

Aamu- tai iltapäivä 
yhdessä kesto 2,5 h 

Aamiainen/lounas yhdessä  
+  

Kehotyöskentelyä ja 
valinnainen teema: 
• parhaat vinkit hyvään 

palautumiseen ja uneen 
• parhaat keinot parempaan 

keskittymiseen ja 
tarkkaavaisuuteen 

• tietoisuustaidot ja 
stressinhallinta 

+  
Ohjattu rentoutus 

 

Päivä yhdessä kesto 6,5 h 

Aamiainen, lounas ja 
iltapäiväglögit sekä 
suklaakakku 

+  
Kehotyöskentelyä ja räätälöity 
sisältö seuraavista teemoista: 
• parhaat vinkit hyvään 

palautumiseen ja uneen 
• parhaat keinot parempaan 

keskittymiseen ja 
tarkkaavaisuuteen 

• tietoisuustaidot ja 
stressinhallinta 

+  
Hartioiden rentoutushoito 
parin kanssa 

+  
Ohjattu rentoutus 

Happy together - tiimin 
omaa aikaa, kesto 
sopimuksen mukaan 

Aamiainen yhdessä 
+  

45 min. kehotyöskentely-
harjoituksia virittäytymiseksi 
kokoukseen/päivään (sopii 
erityisen hyvin osaksi luovaa 
työskentelyä) 

+  
Tiimin omaa aikaa kokouksen 
tai suunnittelun parissa 
(villasukat jalassa futon-patjalla 
pötkötellessä tekee rennompia 
päätöksiä) 

+  
Ohjattu rentoutus

www.create.fi     �1

http://www.create.fi


Uutiskirje Lokakuu 2016

www.create.fi     �2

Tiedustelut 

info@create.fi 

050 548 9717          
Tuula Styrman


Asiakkaitamme 

create.fi 

Create amove Oy - 
Creating future wellbeing 
now!

Isänpäivä sunnuntaina 13.11.2016 

Kaikkien isien kunniaksi vietetään isänpäivää 
tulevana sunnuntaina.


Create amoven lahjakortti on ollut monen isän 
mieleisin lahja. Voit hankkia lahjakortin 
haluamallesi arvolle tai suoraan tiettyyn 
hyvinvointipalveluumme:


• Tunnin rentoutushoito 75 €


• 3 hoidon sarja (3 x 60 min.) 210 €


• Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaus 3 - 5 vrk 
195 €


• Palautumispaketti 270 €                        
(Firstbeat Hyvinvointianalyysi-mittaus 3 - 5 vrk + 
asiantuntijan yksilöpalaute mittaustuloksista + 
tunnin rentoutushoito/kehonhuolto) 

Lahjakortti on voimassa 6 kk.


Sähköisen lahjakortin tilaus viimeistään 
perjantaina 11.11. klo 16 mennessä.


info@create.fi 

Marika Torniainen p. 044 972 5859
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