
ofertas

Reflexoterapia Podal de 
60 minutos

Masaxe Relaxante 
de 30 minutos

Quiromasaxe 
Adaptativo De 
45 minutos

Working Wellness PICO0088

Iníciase cun  pediluvio en auga mor-
na con sales especiais de relaxación, 
logo realízanse unha serie de mo-
vementos que permiten mobilizar 
os músculos e articulacións dos pés 
e  pantorrillas. Despois desta fase 
de preparación continúase con fric-
cións, presións e bombeos nas zonas 
reflictes dos pés conseguindo mello-
rar o equilibrio das funcións físicas 
e psicolóxicas da persoa

Especialmente deseñado 
para mellorar condicións 
dos tecidos e a circulación 
dunha parte específica do 
corpo.

Aplicado en costas, pescozo e 
brazos ou pernas e pés, relaxa 
os tecidos musculares, mello-
ra a circulación e proporciona 
benestar.

mixto
35

mixto
25

mixto
20

limóns ovos

Leticia PICO0045

Limóns ecolóxicos. Ovos da casa.

1.30 L
1kg

1.50 L
media ducia

tintura aloe vera protexebeixos bálsamo llantén

Susana PICO0070

3L 3L 4L

Ingredientes: aloe vera, alcol e auga 
destilada. Pódese usar directamente 
ou mesturada con outros elementos 
para masaxear unha área dolorida, 
nun baño ou engadirla a prepara-
cións cosméticas, para problemas de 
pel, cabelo, como enxaugue bucal, 
para facer gargarexos, etc.

Bálsamo con cera de abella, 
manteiga de karité, aceite de 
ricino, aguacate e pebida de 
uva, propóleo, vitamina E e 
aceite esencial de mandarina 
ou esencia de amora.
Hidrata, protexe e nutre os 
beizos do exceso de sol no 
verán e do frío e aire seco 
no inverno.

Bálsamo de llantén, malva e 
caléndula, aceite xirasol eco-
lóxico e cera abella virxe.
Propiedades anti-inflamato-
rias, , bactericidas e funxici-
das. A súa principal función é 
o alivio de lesiós leves da pel 
(golpes, inflamacións..) e de 
afeccións da pel (picaduras, 
queirmaduras, cicatrices,...).



clases debuxo niñeraclases 
automaquillaxe

Andrea PICO0087

1L
3€

1L
4€

1L
4€

Clases de iniciación ao debu-
xo artístico para desenvolver a 
imaxinación e creatividade me-
diante a aprendizaxe das técni-
cas básicas para crear as túas 
primeiras obras de arte. Non re-
quire de coñecementos previos. 
Para todas as idades, desde os 
máis pequenos, individual ou en 
pequenos grupos. Posibilidade 
de impartir a domicilio.

Clases de iniciación ao  automa-
quillaxe para calquera ocasión e 
estilo. Aprende todas as técnicas 
dos profesionais e lévaas ao teu 
día a día para sacarche o máxi-
mo partido e coñecer unha nova 
maneira de facer arte. Ensínoche 
a aplicar todo tipo de produtos 
para unha maquillaxe completa, 
para diario ou eventos especiais, 
natural ou artístico.

Fago todo tipo de ac-
tividades con nenos, 
desde levalos a xogar 
ao parque ata recolle-
los do cole e facerlles 
a comida. Se necesitas 
a alguén que acompa-
ñe ao teu fillo cando ti 
non podes non dubides 
en contactarme.

círculos aprendizaxe

panos, servilletas...

espliego

clases particulares

Coralie PICO0089

María PICO0059

Paula PICO0002

Remedios PICO0086

25L/mes

a convir

0,50 L / 
bolsiña

12L/ hora

Coordinación e facilitación de cír-
culos de aprendizaxe de 4 sesións 
de 90 minutos.

Ofrezo paños de cociña, servilletas 
e manteis individuais que fai a miña 
avoa, normalmente con telas reapro-
veitadas.

Espliego silvestre (lavanda) recolectado en So-
ria, bo para infusións, elaboración de cosméti-
ca natural, esencias, ambientador...

Oferto clases particulares a domicilio para 
nen@s de primaria e secundaria, tamén ba-
chiller de letras zona de santiago e arredores.



comida

comida

Coralie PICO0089

Working Wellness PICO0088

Busco realizar el total de mi compra 
mensual con productos ecológicos y de 
temporada.

En casa somos 97% veganos, así que 
benvidos vexetais e froitas.

demandas

redecoración local

Apoio para 
grabar vídeos didácticos

roupa

Mario PICO0077

Estamos redecorando o noso lo-
cal e queremos telo listo canto 
antes. Hai que pintar paredes, 
facer recados, montar mobles, 
taladrar, atornillar, mover cou-
sas...

Calquera axuda é benvida e 
pode estar remunerada en Lan-
dras. Os custos de material ou 
mobles que se axeiten ás nosas 
necesidades van pola nosa con-
ta, a man de obra é o que paga-
riamos neste caso con landras. É 
unha boa ocasión para traballar 
xuntas que ao final é o que lle 
da vida ao PIC. Traballar xuntas.

Estou tentando elaborar unha serie de vídeos cunha certa calidade 
e coidado nos que poder achegar ao común dos mortais os concep-
tos básicos que conforman o deseño de ferramentas financieiras 
para lograr maior redistribución da riqueza. Ata o momento estou 
redactando os guións con todo o que levo aprendido durante o 
último ano ao respecto. Tamén comecei a facer probas grabando 
anacos. Pero a parte interesante comeza agora e preciso axuda 
para grabar as tomas, editar e montar, revisar os guións, e todo 
tipo de aportacións ou suxerencias que fagan destes vídeos unha 
ferramenta didáctica accesible a calquera independientemente do 
seu coñecemento previo sobre o tema. Neste momento teño peque-
nas explicacións que precisan ser ilustradas de forma gráfica onde 
se presentan os conceptos máis básicos das moedas (masa mone-
taria, creación de diñeiro, inflación, oferta e demanda, etc...). Pode 
ser un proxecto tan profesional como queiramos. O mundo precisa 
este coñecemento para ter ideas e reflexións propias con respecto 
á economía, podendo poñernos a construir alternativas eficaces e 
impedidno que as políticas económicas sexan un lugar oscuro só 
apto para expertas. Acompañádeme nesta pequena aventura.

Roupa adaptada ao clima compostelán,  
M ( Pantalon chic@),  S (Camisa, xersei 
moza),  M (camisa, xersei mozo).


