MIELEN HYVINVOINNIN TAUKOPAIKKA Ideapark, Lempäälä, 2 krs.

Neurosonic® -hoidot rentouttavat, palauttavat ja aktivoivat luonnollisesti, matalataajuisen värähtelyn
avulla. Ne sopivat eri-ikäisille, aktiiviurheilijoista unettomuutta, väsymysoireita tai kuormitusta kokeviin.
Me yhdistämme korkeatehoisiin Neurosonic®-patjoihin Serinan® painopeitot, rentouttavan äänimaailman
ja luonnon hyvinvointivaikutukset. Kertakäyntikin voi auttaa, mutta riippuen tilanteestasi parhaan
hoitotuloksen saat 5x sarjana tai käymällä hoidoissa 2-3 viikon ajan n. 2 krt/vko. Lue Neurosonic® kokemuksia: https://neurosonic.fi/blogs/kokemukset Maksu käteisellä tai kortilla.
Tule kokeilemaan yksin tai kaksin, sopii myös lapsille ja nuorille!
Hinnasto:

Solo (1hlö)

Duo (2hlö)

1 krt

10 €

15 €

5 krt

40 €

60 €

10 krt

80 €

120 €

10–12 min

20–25 min

UNEN LAADUN PARANTUMINEN

KIVUN LIEVITYS

STRESSIN LIEVITYS

1 krt

20 €

30 €

5 krt

80 €

120 €

10 krt

160 €

240 €

1 krt

28€

42 €

5 krt

112€

168 €

10 krt

220€

310 €

PALAUTUMINEN

37–41 min

Kaikkiin sarjakortteihin kuuluu halutessasi alkukeskustelu ja hoidon seuranta 2 x 30min. Toteutamme myös
hyvinvointihetkiä tai –päiviä kaveri- tai perheporukoille – kysy tarjousta! Kääntöpuolelta löydät tiedot
yrityksille, yhteisöille ja seuroille suunnatuista paketeistamme.
Tiedustelut ja ajanvaraus: www.soliseva.fi tai Jonna p. 040 964 4957/ Sirpa p. 044 293 7773, info@soliseva.fi

MIELEN HYVINVOINNIN TAUKOPAIKKA Ideapark, Lempäälä, 2 krs.

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE – hyvinvointiin panostaminen kannattaa!
Hetki tai päivä hyvinvoinnille Solisevan taukopaikalla
Sisältäen Neurosonic® -tutustumisen sekä valintanne mukaan luennon ja toiminnallista työskentelyä teille
ajankohtaisesta aiheesta, tai vaikkapa mielenterveydestä, ratkaisukeskeisestä ajattelusta, luonnon
hyvinvointivaikutuksista tai tunnetaidoista. Max 20 henkilöä. Lisämaksusta myös tarjoilut
yhteistyökumppaneidemme kautta.
2h

300 € + alv 24%

4h

500 € + alv 24%

8h

800 € + alv 24%

Varaa Neurosonic®-huone (2 hoitopistettä) ja yksi asiakashuone henkilöstösi tai asiakkaidesi käyttöön
kuukausimaksulla:
400 € + alv 24% (käyttöoikeus 4h/vko/kk)
700 € + alv 24% (käyttöoikeus 8h/vko/kk)
1 200 € + alv 24% (käyttöoikeus 16h/vko/kk)
Hinnat sisältävät Neurosonic® -hoidot, ohjauksen ja rentouttavan kahvi/teehetken taukopaikalla. Yritys tai
yhteisö vastaa itse hoitoaikojen varauksesta henkilöstölleen tai asiakkailleen Taukopaikan kanssa sovitun
ajankohdan puitteissa. Lisätietoa: www.neurosonic.fi
Ohjaamme 10% tuotoista nuorten aikuisten ja
opiskelijoiden maksuttomiin terapiakäynteihin.
Kysythän myös räätälöityjä hyvinvointipakettejamme, jos edellä olevista ei löytynyt
tarpeisiinne sopivaa vaihtoehtoa.
Tiedustelut ja varaukset:
www.soliseva.fi
Jonna p. 040 964 4957 tai Sirpa p. 044 293 7773 tai info@soliseva.fi

