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YOGA E AYURVEDA: 
CIÊNCIAS IRMÃS

Yoga e Ayurveda são ciências milenares consideradas ciências
irmãs. O yoga é a ciência da auto-realização que cobre todo o
campo de nossas existência e o ayurveda é a ciência da auto-cura
através de um sistema médico holístico que nos ensina como
entender a linguagem da natureza e da vida para que possamos
cultivar saúde.



O RETIRO
Nesse encontro, teremos uma experiência
vivencial do que essas ciências irmãs nos
ensinam para vivermos em harmônia com o
nosso corpo, com os outros e com a natureza. 

Teremos práticas diárias de yoga e oficinas e
práticas vivenciais sobre Ayurveda. Nossas
oficinas serão momentos de trocas de
experiências e saberes, onde todos poderão
sentir, explorar e se conhecer mais a cada dia.



O LOCAL

FAZENDA ESPELHO DÁGUA
-

 Cabeceiras do
Paraguaçu/BA

 
 

Instagram:
@fazendaespelhodagua



JULIANA FAUTH
Nutricionista e terapeuta ayurvédica.
Especialista em Nutrição Ayurvédica e Saúde da
mulher, e educadora.

"O encontro com o Ayurveda e a Nutrição
integrativa foi o mais lindo e especial momento da
minha vida, quando, então, ficou claro o meu
Dharma: cuidar e ajudar outras mulheres em seus
processos de cura. Hoje vivo intensamente para a
concretização desses caminhos.

Meu objetivo é auxiliar e guiar mulheres em suas
jornadas de autocuidado e autocura que o Ayurveda
e a nutrição integrativa nos proporcionam."



NATASHA ALARCON
Professora de yoga E-RYT 500, terapeuta
ayurvédica e graduanda em fisioterapia pela UFBA.

"O yoga me deu um lar, uma abertura para mover com
curiosidade sobre a natureza da realidade. Com as
práticas, eu aprendi a deixar as coisas fluirem e a
experimentar a vida de uma forma cada vez mais livre e
íntima. É isso que busco transmitir através das minhas
aulas de vinyasa flow: um espaço de exploração, de
retorno ao lar com o desejo profundo que todos
experimentem liberdade e o maravilhamento de ser. 

Em minhas aulas ofereço yoga enraizado na filosofia
tantrika não-dual e ayurveda como base para
lembrarmos que somos seres integrados. Para mim não
se trata da aparência de uma certa forma, mas sim o
que permeia o movimento, a presença."



VALORES
O pacote, incluindo todas as práticas, hospedagem, alimentação e
transporte de van saindo de Salvador*

* Horários da Van: saída de Salvador às 09h do dia 26.05 e retorno às 11:00h do dia 29.05

R$1.650,00
Em até 3x com última parcela até 3 dias antes do início do retiro.

INSCRIÇÕES  
Whatsapp: 71 99640-2244 (Juliana - Barro Vermelho Estúdio)

Email: contato@barrovermelho.com
 



PROTOCOLO DE SEGURAÇA - COVID-19

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
O ATÉ 5 DIAS APÓS O PAGAMENTO: DEVOLUÇÃO INTEGRAL PAGO PELO SINAL.

ATÉ 10 DIAS ANTES DA PARTIDA: 50% DE MULTA SOBRE O VALOR PAGO PELO SINAL.

NÃO HAVERÁ REEMBOLSO APÓS 10 DIAS ANTES DA PARTIDA.

Obrigatória a apresentação da carteira de vacinação contendo as três doses da vacina

contra COVID-19.

O uso de máscaras em ambientes fechados será obrigatório. 


