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2221

  Hudebně-taneční show

aneb  natvrdo  folklór

Vstupné: 
275 Kč, 255 Kč, 225 Kč

Vstupenky již v prodeji.

14. 12. 2018 / 19:00  velký sál MěDK

V prodeji je omezený počet vstupenek.

RELAXAČNÍ - MEDICAL JÓGA
*zmírní vaše tělesné obtíže

*uvolní psychiku
*formuje postavu, posílí svaly

*harmonizuje činnost  orgánů a žláz
*podporuje a detoxikuje lymfatický systém

*zvyšuje pružnost páteře
*odstraňuje bolesti páteře a kloubů

*prodlužuje život a zpomaluje stárnutí
*pravidelným cvičením se stanete  šťasnější, 

ohebnější a štíhlejší
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