Nyhetsbrev februari

10

års jubileum!

2019
Behandlingserbjudanden: 1/2 - 28/2 – 2019
Mörk chokladskrubb
Skrubb av kroppen med en ljuvlig kombination av havssalt, kakaosmör och
kakao. Efter dusch efterlämnas huden mjuk, len och med en svag doft av
choklad.
Jubileumspris 300 kr, 25 min
Ansiktsbehandling – med mörk choklad!
Njut av en härlig uppfriskande ansiktsbehandling med rengöring,
mörk chokladpeeling och chokladmask. Behandlingen avslutas med en
avslappnande massage över ansiktet.
Jubileumspris 300 kr, 25 min

Alla Hjärtans Dag
Ge bort en kärleksgåvan på Alla Hjärtans Dag den 14 februari.
Deo Roll-On till mannen och ett vackert läppstift till frun. Eller varför inte ett
presentkort på en skön och avslappnande behandling?

Yoga
En Yogashala finns sedan i höstas hos Njut av livets Spa och massage. Där
kommer Inger Klasson fortsätta att köra yogaklasser på torsdagar.
Mindful yoga
Startar torsdagen 31 januari kl. 17.00 – 18.00 i Njut av livets yogashala. Pris
995 kr för 8 tillfällen. Det finns några platser kvar. Vi kommer anordna ett
”prova-på” tillfälle, torsdagen 24 januari kl. 17.00 – 18.00, pris 100 kr
Hathayoga energy
Startar torsdagen 31 januari kl. 18.30 - 19.45, i Njut av livets yogashala. Pris
1395 kr för 12 tillfällen. Gruppen är fullbokad men hör av dig om du vill ställa dig
i kö för ev. start av en grupp till.
Anmälan och alla frågor angående yoga hänvisas till Inger Klasson.
Mobil: 073-358 02 60
E-post: inger.klasson@outlook.com
Läs mer här: www.njutavlivet.se/yoga.pdf

Produkterbjudande

Gilla oss på Facebook: http://www.facebook.com/njutavlivet.se
Om du önskar få eller avregistrera nyhetsbrevet till din mail, så skickar du
din mailadress/få/av till info@njutavlivet.se
Butiken öppet
Fredag
Lunch

10:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Vill du köpa presentkort eller produkter någon annan dag än de dagarna vi
har butiken öppet, går det bra att ringa eller maila oss så träffas vi mellan
våra behandlingar.
Telefontid vardagar 10:00 - 18:00
Behandlingstider
Måndag– Lördag, efter tidsbokning
Söndag, stängt
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