
CLB 298 GIỚI THIỆU GÓI TẬP YOGA KHÔNG GIỚI HẠN 3 THÁNG

  

Tập yoga hàng ngày đã trở thành một thói quen của nhiều người. Việc này rất tốt cho sức khỏe.
Cho dù bạn mới tập yoga được vài buổi, vài tháng hay vài năm thì vẫn nhận được những lợi ích
thiết thực cho sức khỏe của mình. Càng tập yoga về lâu dài, bạn càng cảm thấy mình khỏe
mạnh hơn.

      

CLB Yoga 298 Hai Bà Trưng Quận 1 TP.HCM xin gửi đến các bạn GÓI TẬP YOGA 3 THÁNG
không giới hạn số lần tập trong ngày
với giá chỉ 
1.8 TRIỆU,  tươnng ứng chỉ từ khoảng 20k/ngày. 
Quý học viên sẽ được tham gia 
tất cả các lớp có trong khoá học yoga tại CLB 298
sẽ rất thuận tiện cho việc thu xếp công việc hay những buổi hẹn hò bất chợt trong ngày mà vẫn
có thời gian để giữ gìn vóc dáng thon gọn. Đặc biệt hơn, Quý học viên sẽ được 
tặng ngay 5 suất đắp mặt nạ hoặc thư giãn đầu
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 tại CLB 298 khi đăng ký 
GÓI TẬP YOGA 3 THÁNG.

  

Ngoài GÓI TẬP YOGA 3 THÁNG quý học viên cũng có thể đăng ký học yoga theo lịch khai
giảng hàng tháng 2-4-6 hoặc 3-5-7
với giá 
350.000 vnđ/khoá
(12 buổi). Mổi buổi 60 phút. Giờ tập liên tục và linh động cho học viên có thể lưạ chọn bắt đầu 
từ 5h30 sáng đến 20h5 tối
. Quý học viên sẽ được 
tặng 1 suất đắp mặt nạ hoặc thư giản đầu ngay khi đăng ký.

  

Với Quý học viên lần đầu tập yoga tại CLB 298 sẽ không lo bị bỡ ngở bởi chương trình tập
tại CLB được thiết kế từ những động tác cơ bản đến nâng cao nhằm giúp cho học viên mới tiếp
thu bài học một cách hiệu quả nhất. Nếu Quý học viên muốn 
tập yoga riêng với HLV
, CLB 298 có nhận 
dạy kèm 1 HLV/1 học viên 
với giá
100.000 vnđ/giờ. 
Những học viên nữ trong thời kỳ mang thai muốn tâp 
yoga cho bà Bầu
CLB 298 nhận dạy kèm cùng mức giá trên. Nếu còn ngần ngại Quý học viên có thể 
đăng ký học thử với mức phí 40.000 vnđ/buổi.

  

Để đăng ký học yoga Quý học viên có thể đến trực tiếp tại CLB 298 tại địa chỉ: 298, Hai Bà
Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
hoặc liện hệ SDT: 
0989.501.770 – 0913.812.111
(gặp chị Loan) để được hướng dẫn. Quý học viên có thể đóng phí ngay trước buổi tập. Thảm
tập, phòng tắm, thay đồ…CLB 298 đều trang bị đầy đủ để phục vụ học viên một cách tốt nhất.
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