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iaukojoogaa netissä, Sivustolla on 6-8 minuutin
joogasarjoja, joita voi tehdä yksin tai yhdessä

työkaverin kanssa. Lyhyistä asanasarjoista voi

muokata oman ohjelman.

- Harjoituksia voi itse räätälöidä tarpeiden
ja tavoitteiden mukaan. Tämä on hauska ja

innostava tapa tehdä joogasarjoja, YogaMen

toimitusjohtaja, joogaopettaja Jenny Lauronen

kertoo.
YogaMen taustalla on työhyvinvointiin

suuntautunut joogakoulu Pune, joka on tarjonnut
joogatunteja työpaikoilla jo vuosia. Tuote-

kehittalan ammattitaidolla Lauronen loi pelillisen

ohjelman, jonka avulla joogaharjoitus on helppo

soluttaa työpäivään.

- Halusin järjestää harjoittelun uudella,

kekseliaalla tavalla. Nyt joogasarjan tekeminen

ei vaadi kuin internetyhteyden. Sen voi tehdä

missä tahansa.

Pienet joogahetket vähentävät kehon jänni-

tystilaa, mikä Laurosen mukaan helpottaa tehok-

kaasii pään- ja hartiasärkyä. Taukojooga toimii

myös mobiililaitteissa, eikä vaadi sovelluksen

lataamista. Taukoliikuntapalvelun saa käyttöönsä

12 euron kuukausimaksulla. LAURA KUKK0NEN

yogame.com

jalkaterissä. Lr
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Hoitoa chakroille
Monet luonnonlääketieteen
koulukunnai uskovat, etiä nega-

tiivisei tunteet ja huono energia
poistuvat jalkojen kautta, Helsin-

kiläisessä Feet & Soul Expe-

rience -hoitolassa jalkahoitoon

yhdistetään numerologiaa ja

chakrojen hoitoa.

Sparitual Pedicure -jalka-

hoidon alussa asiakas täyttää

Iomakkeen, jolla selvitetään,

mitkä chakrat ovat epätasa-

painossa ja mikä chakroista
hallitsee. Tuotteet valitaan sen

mukaan. Chakroja tasapaino-

tetaan jalkahieronnalla. Myös numerologiaa hyödynnetään, Asiakas saa lyhyen luonneanalyysin ja

. kotihoito-ohjeei chakrojen tasapainottamiseen ruoan, jumpan ja meditaation avulla, KL

' Sparitual Pedicure -hoito 75 minuuita, ST €.feetandmul.fi
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VOI HTWN I}YT
Aj ank oht ai si a hy, cin ol on oiv alluk si a.

Näiden sandaalien käyttö vaatii totuttelua, mutta kun menoon

tottuu, s andaaleihin ihastuu. Yoga Sandals -varvasvälisandaaleis sa

jokaisen varpaan välissä on erottaja, jonka tehtävä on vahvistaa
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jalkojen lihaksia ja jalkaterien linjausta. Sandaalit on suunniteltu
normaaliin kävelyyn. Niiden luvataan parantavan ryhtiä ja

kävelyä ja herättelevän käyttämättömiä lihaksia pohkeissa ja

Yoga Sandals 3250 €,yogastore.fi
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Tunnistatko
tämän
esineen?
Se on hiussieppari,
joka työnnetään
lavuaarin viemäri-
putkeen niin, että ylin

koukku jää näkyviin.

Noin kuukauden
kuluttua hiussieppari

nostetaan ylös, ja se

on kerännyt harjak-
siinsa hiukset ja muut

roskat. Samalla se

pitää hajulukon siistinä,

eivätkä viemärikaasut
ja bakteerit pääse

huoneilmaan. Siivoa-

minen ei voisi olla

helpompaa. KL

sinituote.fi
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