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Yogagoodies

Uw product in shopping voor t 200,-! Lever voor 1 september 2017 een hoog resolutie beeld aan én 30 woorden. Mailen naar info@yogakrant.nl

Nieuw in onze collectie: de 

CorkYogis yogamat van kurk! 

Kurk is natuurlijk, stroef bij 

transpiratie, antibacterieel, en 

ziet er ook nog eens prachtig 

uit. Ga naar  www.yogisha.nl  

COOLEKURK

COCO-MAT
Het internationale en van oorsprong Griekse duurzame lifestyle 

merk, gespecialiseerd in natuurlijke woon- en slaapproducten 

COCO-MAT, opent in juni een nieuwe winkel. COCO-MAT zet zich in 

voor de bewustwording van een natuurlijke lifestyle en die van het 

milieu. Yogales in deze winkel geven? Meld je aan!

Haarlemmerplein 19, open wo. – zo. , ma. & di. gesloten. 

email: haarlemmerplein@coco-mat.nl   www.COCO-MAT.nl 

Het leven wordt steeds drukker en vluchtiger. 

Om alle ballen in de lucht te kunnen 

houden is het belangrijk om regelmatig te 

ontspannen. Een spijkermat biedt binnen 

enkele minuten een uitkomst bij slecht 

slapen, stress, hoofdpijn, vermoeide of koude 

voeten en ook als je wel wat vaker relaxed 

zou willen zijn. Het is de perfecte aanvulling 

in je dagelijkse routine. Kijk voor meer 

informatie op www.fl oweel.nl. Prijzen van 

t15,00.

SPIJKERZACHT

De YOGAKRANT geeft 3x een Floweel 
spijkermat weg! Mail* je adres naar 
mailenwin@yogakrant.nl  
*voor 3 augustus 2017

Mail 
&win!

YOGALES GEVEN IN DE WINKEL?

Haal de maan in huis met deze 

bijzondere poster. De grijze inkt is in 

mooi contrast met het zwarte matte 

papier. De poster is met de hand 

gezeefdrukt en door de fi jne details is 

het een echte eyecather aan je muur. 

De poster is te koop op hèt platform 

voor designers: CROWDYHOUSE voor 

29,- euro.  www.crowdyhouse.com

De YOGAKRANT geeft 1x een 
moon poster weg! Mail* je 
adres naar 
mailenwin@yogakrant.nl  
*voor 3 augustus 2017

MOON IN THE HOUSE

YOGASHOP

Mail 
&win!

   

Je Joue mimi
Het fl uweelzachte masturbatieknechtje MIMI 
krijg je de hele zoete zomerlang met 25% 
korting!
Mimi soft van Je Joue is als een fl uwelig 
aanvoelende vibrerende steen... Je kan Mimi 

in diverse vibratie-standen zetten 
Kijk snel:   www.mailfemale.com/mimi

SOFT & 
STRONG

25% 
korting

Je Joue Ami | effectieve oefenset voor 

krachtige bekkenbodemspieren

Je PC-spieren vormen de bodem voor je 

buikorganen. Ook heel belangrijk is, dat we 

door oefening van deze spieren de kwaliteit 

van onze seksueel genot kunnen verhogen. Het 

zorgt ook voor een betere doorbloeding van het 

bekkenbodemgebied  www.mailfemale.com

De YOGAKRANT geeft 3x een Je 
Joue Ami weg! Mail* je adres naar 

mailenwin@yogakrant.nl  
*voor 3 augustus 2017

Je Joue Ami | effectieve oefenset voor 

krachtige bekkenbodemspieren

Je PC-spieren vormen de bodem voor je 

buikorganen. Ook heel belangrijk is, dat we 

door oefening van deze spieren de kwaliteit 

van onze seksueel genot kunnen verhogen. Het 

zorgt ook voor een betere doorbloeding van het 

www.mailfemale.com

De YOGAKRANT geeft 3x een Je 
Joue Ami weg! Mail* je adres naar 

mailenwin@yogakrant.nl 

Mail 
&win!

WIN EN OEFEN


