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Flow @ Torso Finis  

 

Torso Flow is een mengeling van lichaamsbewegingen op een beat, yoga-oefeningen en als 
afsluiting een welverdiende meditatie waarin je weer helemaal tot rust komt. Vandaar de naam. 
Het is een intensieve maar gemakkelijke les voor de 3B’s en door de tussentijdse yoga-oefeningen 
gaat het in een flow over naar een meditatie. 

 

Een gevarieerde les waar u veel baat bij heeft, zowel mentaal al lichamelijk. Zoekt u net iets meer 
uitdaging dan een yogales, maar waardeert u ook de rust van yoga en meditatie dan is dit uw 
juiste bewegingssport. Wilt u graag eerst een proefles dan mag dat natuurlijk, deze is gratis en 
geheel vrijblijvend. 
 
Meldt u aan voor een gratis proefles en u ervaart zelf de energie en de ontspanning.  
U mag voor de Torso Active lessen ook zelf een groepje mensen samenstellen om op vaste tijden 

de lessen te volgen met minimaal 6 tot maximaal 8 personen.  
Draag tijdens de les makkelijk zittende kleding en geen schoeisel.  

Tot ziens in de les, coach Anneloes 

 

Flow Huisregels @ Torso Finis 
 

 Proefles is gratis, wij vragen u 15 minuten vooraf aanwezig te zijn voor een 
persoonlijk en inleidend gesprek met uw coach 

 De Flow-lessen duren 75 min. en aansluitend wordt er 10 min. ,onder het genot van 
een kopje ontspanningsthee, de les nabesproken 

 Torso Flow werkt met een strippenkaart van 10 lessen voor € 100,-  
 De Torso Flow strippenkaart heeft een geldigheid van maximaal 12 weken 

 U dient zich minimaal 24 uur voor aanvang van de les af te melden  
 Vakantie of langdurige afwezigheid dient u tijdig (vooraf aan een nieuwe 

strippenkaart) te melden 
 Wij verzoeken u minimaal 5 minuten voor lestijd aanwezig te zijn 
 U dient tijdig (+/-maand) vooraf aan te geven als u uw deelname wil beëindigen  
 U mag gratis gebruik maken van de yogamatjes van Torso Finis. Wij verzoeken u deze 

na afloop te reinigen of een handdoek te gebruiken 
 U kunt ook uw eigen yogamatje bij Torso Finis kopen voor €22,- 
 Ook van andere benodigdheden zoals yogablokken, gewichten, kussens, dekens en 

eyepillows kunt u gratis gebruiken of zelf meenemen.  

 


