قیمت پکیج های یوگا در خانه
نام پکیج

قیمت آنالین

قیمت DVD

قیمت آنالین DVD +

توضیحات

پکیج جامع یوگا در خانه

329.000

359.000

419.000

شامل  3پکیج مقدماتی  +یوگا متوسطه  +رهاسازی

399.000

459.000

مخصوص کامپیوتر (قیمت  USBو آنالین(USB+

یوگا روزانه مقدماتی

190.000

210.000

259.000

( سه ماه برنامه تمرینی همانند باشگاه)

یوگا روزانه متوسطه

230.000

250.000

299.000

( پنج ماه برنامه تمرینی همانند باشگاه)

یوگا روزانه پیشرفته

270.000

290.000

339.000

( پنج ماه برنامه تمرینی همانند باشگاه)

رها سازی و مدیتیشن

140.000

160.000

199.000

تمرینات کامل مدیتیشن

کمک درمانی و حرکات اصالحی

270.000

290.000

339.000

دست ،کتف ،شانه ،گردن ،ستون فقرات ،کمر ،زانو،

هماهنگ کننده ذهن و جسم

230.000

250.000

299.000

درمان استرس ،اضطراب ،افسردگی و افزایش

انعطاف پذیری و قدرت

210.000

230.000

279.000

افزایش انعطاف پذیری کامل بدن

پرانایاما ( تنفس  +مودرا )

320.000

350.000

399.000

تمرینات کامل از مقدماتی تا پیشرفته

حرکات مرجع یوگا

320.000

350.000

399.000

پکیج کامل آساناها از مقدماتی تا پیشرفته برای

قهرمانی و آکرویوگا

290.000

340.000

399.000

آساناهای ترکیبی مسابقه ای

پکیج جامع ( فلش مموری)

آرتروز ،گوارش
انرژی بدن

مربیگری و یادگیری کامل یوگا

پکیج های ترکیبی با  %20تخفیف
عنوان

قیمت آنالین

قیمت DVD

قیمت آنالین DVD +

پکیج جامع  +کمک درمانی

479.000 599

519.000 649

599.000 758

پکیج جامع  +یوگا پیشرفته

479.000 599

519.000 649

599.000 758

پکیج جامع  +هماهنگ کننده ذهن و جسم

449.000 559

489.000 609

569.000 718

پکیج جامع  +انعطاف و قدرت

429.000 539

469.000 589

559.000 698

پکیج جامع  +پرانایاما

519.000 649

569.000 709

649.000 818

پکیج جامع  +حرکات مرجع

519.000 649

569.000 709

649.000 818

یوگا پیشرفته  +پرانایاما

469.000 590

509.000 640

589.000 738

یوگا پیشرفته  +حرکات مرجع

469.000 590

509.000 640

589.000 738

پکیج های کامل با تخفیف ویژه
عنوان

قیمت آنالین

قیمت DVD

قیمت آنالین DVD +

پکیج جامع  +یوگا پیشرفته  +پرانایاما +

949.000 1.239

1.049.000 1.349

1.199.000 1.556

حرکات مرجع
پکیج جامع  +یوگا پیشرفته  +پرانایاما +

حرکات مرجع  +کمک درمانی  +هماهنگ کننده
ذهن و جسم  +انعطاف و قدرت

1.449.000 1.949

1.599.000 2.119

1.799.000 2.473

