
Newsletter juliol dimecres, 13 de juliol de 2016

    

El primer kirtan amb la Carme, 
un èxit! N’hi haurà més! 
Estimats amics de la Sala Trígon, aquestes son les 
informacions per al mes de juliol i agost:
• Reducció horaria d’estiu, treiem les sessions de:                            

- dilluns migdia, 
- dimarts, divendres i diumenge al matí 
- el Ioga Nens i el Ioga Família 

• A l’agost tots a fer ioga per només 8€!!  Amb la tarifa 
plana de manteniment per a socis, podreu fer totes les 
sessions que vulgueu. Només tanquem del 8 al 21 d’agost.

• Preinscriu-te i informa’t per al taller de Yantra 
Yoga del setembre amb la Judit Canela. És un dels 
sistemes de ioga dinàmic més antics en el món en la 
tradició tibetana.  És un conjunt de postures i 
moviments regides pel ritme i la respiració, amb el que 
aconseguim coordinar l’energia i alliberar les tensions.

Visiteu-nos al www.salatrigon.cat i al facebook Sala Trigon.  
Reserves i inscripcions al facebook o al salatrigon@gmail.com i 
WhatsApp al  tel. 676 425 904.             

Info i reserves tel. 676 425 904  
salatrigon@gmail.com              
C/ Grassot, 87, local 2 

Ioga Família 

TORNEM AL SETEMBRE! 

DIVENDRES 17:30 h           
DIUMENGES 11 h 

PREINSCRIPCIONS OBERTES!
Quota d’1 sessió setmanal 40 € 
al mes /Classe solta 15 € 

Ioga Mares i Nadons 

Grup MATÍ DILLUNS 12 h   
Grup TARDA DIJOUS 17:15 h 

A L’AGOST NO EN FAREM 

Pràctica de ioga suau i 
recuperació post part amb 
hipopressius. Massatge per al 
bebè, creació de vincle i 
resolució de dubtes sobre la 
criança. 

Contribució: 32 € al mes 
            
www.trigonshop.es

La nostra pàgina de venta on-line 
d’accessoris per a la pràctica de 
Ioga i complementació natural 
d’herbodietètica. 

Punt de recollida i venta  física a la 
Sala Trígon. 

¡¡ Tenim esterilles, zafus, etc!! 

SALA TRÍGON 
Ioga  | Meditació | Teràpies
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