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BUTLLETÍ MENSUAL 
Setembre 2018

10 ANYS 
NEWS

POSA'T EN FORMA DESPRÉS DE L'ESTIU! 

PROMOCIONS D'ESTÈTICA 
a10% de descompte en els abonaments de qualsevol servei de Moments 
aIl·lumina la teva pell amb el tractament facial postvacacional
   "Còctel de Vitamines"= 48 €.

250 ACTIVITATS SETMANALS!
ESTRENEM NOVES ACTIVITATS DIRIGIDES
Aquest mes a l'ESPAI, t'oferim noves activitats basades en les últimes tendències 
esportives en l'àmbit mundial com són el Foam Roller, TRX- Pilates, Hipo- Ioga i 
diverses classes express de 30 minuts de durada, a la zona nova de fitness. 

Recull el nou horari a recepció. 

SETMANA DE PORTES OBERTES

A L'ESPAI CELEBREM 10 ANYS!
ACTIVITATS, MASTERCLASS, MOTXILLA DE REGAL I MOLT MÉS!
Aquest setembre l'ESPAI té l'orgull de complir 10 anys i per aquest motiu, hem 
organitzat activitats especials, actuacions, diverses masterclass i a més, tenim 
una motxilla exclusiva de regal per a tu! 
A partir del 17 de setembre, pots passar a recollir-la per recepció*! 
*Per tots aquells socis/es que porteu més d'un any amb nosaltres o que durant tot el nostre desè 
aniversari, el compliu (setembre 2018- agost 2019). Quan facis l'any de soci/a, passa a recollir-la!

 Més informació a la recepció el Centre.

CURSETS DE NATACIÓ I ESCOLA DE PÀDEL
NOVA TEMPORADA, INSCRIPCIONS OBERTES 
Inscripcions obertes per apuntar als més petits a cursets de Natació des de 6 mesos 
fins a 14 anys i a l'Escola de Pàdel de l'ESPAI de 5 a 15 anys. També per a joves i 
adults! Tots els horaris i preus al nostre Centre. Reserva la teva plaça!

Demana informació i fes la inscripció a la recepció del Centre.

DEL 24 AL 29 DE SETEMBRE 
A l'ESPAI obrim les portes per tal de donar a conèixer les nostres instal·lacions, 
activitats i serveis. Si saps d'algú qui vulgui formar part de l'ESPAI, explica-li que 
durant aquests dies, podrà fer una visita completa al centre i provar les nostres 
classes!

Demana cita a recepció.  
 

PROMOCIONS DE PERRUQUERIA
aRecupera el teu cabell després de l'estiu amb el tractament reconstructor                          
                   =50€ 

Pregunta per la Laura o l'Andrea a la recepció del Centre.

Pregunta a la recepció del Centre per la Bibiana Puig.

DIETES PERSONALITZADES I ADAPTADES AL TEU DIA A DIA
Amb Naturdiet, dietes enfocades als excessos de l'estiu per a cuidar la teva 
alimentació i la teva salut. Vine i notaràs la diferència! A partir del 12 de 
setembre tornem de vacances!


