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LOVE YOURSELF

Investera i dig själv! Häng med till
vackra Nerja i Spanien. Resan gäller
den 11-18 oktober 2014!

Upplev solen, sköna bad, behandlingar & fantastisk god och
vällagad mat. En garanterad hälsoboost bara för dig!
Låt oss få ta hand om dig under hela veckan!
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DETTA INGÅR
•
•

Boende i hus samt del i dubbelrum. Enkelrum mot tillägg
Välkomstmingel & Cava vid ankomstdagen
Kvällen fri för egna valfria aktiviteter

•
•
•

Powerfrukost alla dagar med Helena & Marianne  
Pepp & tips kring kost och träning
Lunch under 5-dagar i hälsans tecken
Dagarna varvas med bl. a  Yoga-Morning glow energy, Stavgång samt Power balance

•

Vattengympa med Christina Schollin

•

Coaching: målsättningen är att ge dig insikter och rätt verktyg som kan omsättas i
det vardagliga livet och därmed stärka vägen till att du ska få dina mål att bli verkliga.
Det kommer att erbjudas både samtal i grupp samt enskilt för den som önskar.
Föredrag om hur man mår kroppsligt och själsligt, egen utveckling och harmoni

•
•

Mataktivitet - Helena & Marianne finns tillgängliga hela veckan. De svarar gärna på
frågor och ger tips kring Hälsa & mat.

•
•
•
•

Relax & sangria i trädgården hos Christina Schollin
Egen tid för reflektion
Överraskningar
Sol, bad & shopping!
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Den som alltid är upptagen med
något hinner inte njuta av livet
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INFORMATION

Regndropps behandling
Kraften i dessa essentiella oljor måste upplevas. En mjuk massage och beröring tillsammans med
oljorna som är anti-inflammatoriska, antivirus, antibaktriella m.m hjälper kroppen på alla tänkbara
vis att uppnå balans, harmoni & avkoppling. Kan också upplevas som kraftigt utrensande.

Galvanic Spa ansiktsbehandling
Galvanisk ström stimulerar blodcirkulationen, som gör att porerna dras samman. Huden stramas
upp och dräneras på smuts och slaggprodukter och blir synbart yngre & återfår sin spänst och lyster.
Det lilla “rynkstrykjärnet”.  
Solskenspris: 450:- per behandling (ordinarie pris 600:-). Behandlingarna bokas och betalas på plats.
Priset för denna underbara resa (exklusive flyg) är 7.895:För information om resan, vänligen kontakta:
Gudrun Sköld, tel 070-565 00 47, gudrun.saub@telia.com.
Frågor angående flygbiljetter, kontakta:
Helena Gidlund Baum, tel 070–799 07 00, helenagidlund@hotmail.com.
Sista anmälningsdag är den 17/9 (bindande).
Häng med och upplev en magisk vecka tillsammans med oss. Du är varmt välkommen!
Förväntansfulla hälsningar från Christina, Gudrun, Helena & Marianne.
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Även om yttre omständigheter kan
vara svåra, så är nyckeln till lycka
hur vårt sinne svarar på dem.

