
Hälsodag i LannavaaraHälsodag i Lannavaara
Program
Varmt välkomna att provsmaka storsäljarna!!!
Vi finns på plats och bjuder på 10 i topp! bl. a Mivitotal årets hälsokost!
Vi har även med oss lite annat från butiken. Under lördagen erbjuder vi ekologiska
ansiktsbehandlingar till bra pris. Vi använder oss av Anne-Marie Börlinds sortiment, 
skönhetsprodukter som bara innehåller naturliga råvaror med mycket hög kvalite.
Unna dig en skön avkopplande behandling - Det är du värd!
Ring för tidsbokning Maria på Hälsokraft 0980-16684.

Hårstil, Päivi kommer och klipper hår, för bokning och pris ring: 0980-14477
Ni som har bokat tid, kom ihåg att ha nytvättat hår när ni kommer.

Elisabet från Mulligt och Gulligt kommer och säljer kläder på söndag.

Tyfon Sweden kommer och säljer fritidskläder, arbetskläder och barnkläder. på söndag.

Ti  F lk bj d  t i å fött  till tt i   200 /30 i  Tina Falk erbjuder zonterapi på fötterna till ett pris av 200:-/30 min. 
För bokning ring: 070-2208870

Reflexolog Anne Pounu erbjuder zonterapi för hela kroppen. 
För pris och bokning ring:  070-2301068

Helene Andersson erbjuder massage.  Pris: 250:-/30 min. 
För bokning ring tel: 070 4414659För bokning ring tel: 070-4414659

Astrid massör utför massage för 350:-, 40 min. För bokning ring: 070-6541471

Raina kroppsvård, Anita utför 40 min ansiktszonterapi för 350:-,  kometisk ansiktzonterapi
60 min pris 400:-, avgiftande fotbad 40 min 300:-. För bokning ring: 070-2515380

Hathayoga lördag kl  10 00 i Kunskapshuset  pris 40:-/person för bokning ring Anita070-Hathayoga lördag kl. 10.00 i Kunskapshuset, pris 40:-/person för bokning ring Anita070-
2515380. Ta gärna med dig matta om du har sådan.

Plats:  Kunskapshuset/Guldgrävarens Bar Lannavaara
Tid: 5 till 6 mars 2011
Restaurangen är öppen för fika och lättare måltider under 
hela dagarna och på lördag kväll håller vi puböppet och 
våran DJ Patrik Isaksson spelar musik.

Arrangör: Lannavaara 4-H i samarbete med Kristallen
Välkommen!


