Stress-zero

Descobreix el Miracle antiestrès. Sessió de flotació individual (1hora)
Centre STRESS-ZERO, Badalona. 50% de descompte per als socis de GREC.

Flotar és un nou concepte de benestar, salut i bellesa a l’abast de tothom que vulgui millorar la
seva qualitat de vida d’una forma senzilla i còmode.
Imagina que tornes a l’úter matern…o que ets un astronauta a l’espai.
Durant una hora allibera el teu cos de la gravetat. Oblidat de tot i descansa en un espai de
calma i silenci: Un “flotari”.
Flota en 600l d'aigua i 300Kl. de sals Epsom. Oblida’t de tot.
Descansa en un espai privat de calma i silenci que et proporcionarà una gran relaxació
muscular, nerviosa i mental. Aïllant-te de tots els estímuls externs.
És l'última moda per combatre l’estrès, alleujar els dolors i fins i tot… rejovenir-te.
Observacions:
Aquesta activitat pot ser INDIVIDUAL o en PARELLA ja que STRESS-ZERO disposa de dos
models diferents de FLOTARI.

El preu inclou l'ús de tot el necessari: tovalloles, taps oïdes, gel, xampú, etc.
No és necessari l'ús del banyador.
L'horari és de dimarts a dissabte de 10,00 a 22,00 h (no tanquen al migdia).
És imprescindible trucar per telèfon al 93.464 64 62 o 653.860.474 per concretar la el dia i
l'hora que vols realitzar la sessió per comprovar la disponibilitat i no patir pèrdues de temps.
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Indica sempre, que ets soci de GREC.
Un cop realitzada la reserva de la sessió, STRESS-ZERO acceptarà modificacions si s’avisa en
un termini mínim de 24 hores abans de la data/hora de reserva de la sessió.
No s'acceptaran canvis un cop transcorregut aquest termini.
Aquesta oferta no és aplicable a d'altres serveis o productes oferts per STRESS-ZERO.
Notes importants:
- En cas de retard, es reduirà el temps del servei en proporció al retard del client.
- En cas de no avisar i no presentar-se la persona en dia i hora contractat, s'entendrà el servei
com a realitzat. Sense possibilitat de reemborsament o canvi.
- En cas de voler-ho fer en el “flotari sala” s'haurà d’abonar un suplement de 10€.
- Aquest descompte és efectiu de dimarts a divendres. No vàlid dissabtes ni diumenges.

Més informació: www.stress-zero.com 93 464 64 62

2/2

