
Si t'agrada,
ara pot ser teva!

I què has de fer per aconseguir-la?
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Bateria CPU Connexions

NCS Informàtica i el Setmanari 
de l'Alt Empordà te la regalen

Vols trucar, navegar, veure vídeos
i fotografies o escoltar música...

Deixa't sorprendre per aquesta tauleta
Mediacom SmartPad iPRO 3G
Col·lecciona els cupons que publiquem del 15 de setembre al 6 d’octubre,
engaxa’ls a la cartilla i participa en el sorteig.
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ROSES. Dr Barraquer, 14
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Salut integral farà, divendres i
dissabte, una jornada de portes
obertes perquè tots els usuaris in-
teressats puguin conèixer i gau-
dir de l’experiència sensorial i fí-
sica d’un sistema d’electroesti-
mulació que el centre té en ex-
clusiva a l’Alt Empordà.

Una de les últimes tendències
d’entrenament és l’Electroesti-
mulació o Electrofitness (EEM),
sobretot a causa de la utilització
per certes celebrities com Paula
Echevarría, Sara Carbonero o
Alba Carrillo, que han utilitzat
aquest mètode per aconseguir re-
cuperar-se dels seus embarassos
o per conservar la figura, ja que
amb l’EEM només calen 20 mi-
nuts de treball, en el qual s’esti-
mulen més de 300 músculs i on
es poden cremar fins a  2.200 Kcal
per sessió. L’electroestimulació és
una manera innovadora d’acon-

seguir salut i ajuda a estimular els
músculs en profunditat però sen-
se impacte, evitant risc de lesions.

Amb l’EEM podem aconse -
guir diferents objectius: reduir
volum i tonificar les zones més
conflictives (braços, abdomen,
glutis, malucs, cames i genolls) i
remodelar el teu cos; tonificació
del cos i alta eficàcia en reducció
de la massa grassa corporal; trac-
tament de la cel·lulitis de forma
intensiva i altament eficaç; mi-
llorar la salut i el benestar en ge-
neral, augmentant l’energia, la vi-
talitat i aportant grans beneficis
en malalties musculars i proble-
mes d’esquena; realitzar un tre-
ball d’alta intensitat muscular
però amb baixa càrrega articular;
millora del rendiment esportiu,
força, potència i velocitat; ideal
per a persones sedentàries o que
no tenen temps per fer esport.

Les sessions sempre van  guia -
des amb un entrenador personal
o fisioterapeuta qualificat que in-
dicarà en tot moment quin exer-
cici s’ha de fer per assolir els ob-
jectius inicials i qui realitzarà les
correccions necessàries sobre la
nostra postura i tècnica corporal.
Divendres, de 10 a 19 h i dissab-
te, de 10 a 16 h, qualsevol perso-
na interessada pot provar-ho gra-
tis, però amb reserva prèvia tru-
cant o enviant un whatsapp al
655394157 o a info@centredesa-
lutintegral.com Les reserves es
confirmaran de seguida.
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SALUT INTEGRAL

Per conèixer millor
l’electroestimulació
EL CENTRE SALUT INTEGRAL
DEL CARRER PERALADA DE
FIGUERES FARÀ DOS DIES 
DE PORTES OBERTES PER
PROVAR-HO GRATUÏTAMENT

Un entrenador personal explicarà els exercicis a fer. SALUT INTEGRAL

SALUT INTEGRAL � Peralada, 2, 1r. 
� Figueres � Més informació: 972
50 68 08 - 655 394 157

LA FITXA

Al Gran Circ de Nadal hi actuaran grans artistes amb espectacles d’una qualitat indubtable. CIRCNADALGIRONA

ES FARÀ AL PAVELLÓ DE FONTAJAU

Circus Arts Foundation impul-
sa la segona edició del Gran Circ
de Nadal de Girona que s’ubica-
rà, novament, al pavelló de Fon-
tajau entre els dies 25 i 28 de de-
sembre. Trenta-sis artistes de deu
països diferents presentaran dot-
ze números sota el títol de Màgic
on es combinaran les atraccions
estrictament de circ amb espec-
tacles de màgia. En aquest sentit,
es podran veure en acció tres dels
mags més reputats del món:  Ji-

dinis Magic amb un muntatge de
grans il·lusions arribat de Las Ve-
gas; l’escapista de Cantàbria
Raúl Alegria a qui consideren el
nou Houdini i el duo Kybalion
amb el seu impressionant canvi
de vestuari en tan sols dècimes de
segon.

D’altra banda, també es podrà
gaudir d’un espectacle de doma
de cavalls, acrobàcies aèries a càr-
rec de la ucraïnesa Olha Hapano-
vych, el domini de la trapezista
italiana Claudia Rossi, el volteig

acrobàtic dels etíops de la Troupe
Afrika o un muntatge de perxes
volants de la mà de la Troupe She-
kin d’Ucraïna, que es veurà per
primera vegada a Europa.

Cal dir que el Gran Circ de Na-
dal estrena aquest any una pista
dissenyada especialment seguint
el model rus –és de cautxú i té una
inclinació de 45 graus pensat per
als espectacles de doma de ca-
vall– construïda a Bulgària. Les
entrades ja s’han posat a la ven-
da al web circnadalgirona.com.
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Trenta-sis artistes arribats de deu països diferents representaran dotze
números de circ i màgia de gran qualitat del 25 al 28 de desembre 
�

El Gran Circ de Nadal de Girona
presenta l’espectacle «Màgic»


