
Trening Personalny pod opiekà wykwalifikowanego instruk-
tora jest najbardziej efektywnà formà çwiczeƒ fizycznych. Sà 
to szeÊçdziesi´ciominutowe treningi pod okiem Trenera Per-
sonalnego w dowolnej liczbie dni w tygodniu, w zale˝noÊci 
od kondycji, potrzeb oraz mo˝liwoÊci klienta. Trening składa 
si´ z rozgrzewki, indywidualnie dobranego treningu, a tak˝e 
tak wa˝nego rozciàgni´cia mi´Êni zaraz po çwiczeniach tzw. 
stretching asystowany.

Dzi´ki Treningowi Personalnemu ka˝dy jest w stanie uzy-
skaç swoje cele treningowe w szybki i bezpieczny sposób.

lndywidualnie dobrany program treningowy podczas pierw-
szego spotkania z trenerem i analizy potrzeb, jest zawsze 
dopasowany do celów klienta, dzi´ki czemu trening staje si´ 
przyjemnoÊcià.

Ka˝dy mo˝e przekonaç si´, jak mo˝na zmieniç swojà ru-
tyn´ treningowà w bezpieczne, przynoszàce szybkie efekty 
treningi z Trenerem Personalnym. Zapraszamy, umów si´ na 
pierwsze spotkanie z Trenerem oraz skorzystaj z pierwszego 
darmowego treningu personalnego

Trening Personalny: Trening EMS:

Trening EMS „WI¢CEJ NI˚ TRENING”
Polega na pobudzeniu mi´Êni do skurczu poprzez impuls 

elektryczny pochodzàcy z zewnàtrz. Dzi´ki temu, trener jest 
w stanie dokładnie kontrolowaç prac´ mi´Êni çwiczàcego  
i skracaç drog´ do postawionego celu. Dodatkowo dzi´ki tre-
ningowi EMS mo˝emy pracowaç nad kilkoma partiami mi´Ê-
niowymi równoczeÊnie, co znacznie skraca czas çwiczeƒ, nie 
tracàc na efektywnoÊci.

Równie˝ dla osób zaczynajàcych swojà przygod´ ze spor-
tem, trening EMS jest doskonałym rozwiàzaniem, poniewa˝ 
intensywnoÊç treningu zale˝y od Ciebie.

Tylko 2×30 minut w tygodniu wystarczy, aby upragnione 
efekty były widoczne ju˝ po 4-6 tygodniach.

Trening trwa tylko 30 minut, poniewa˝ równoczeÊnie pra-
cujà wszystkie partie mi´Êniowe.

Trening prowadzony jest przez trenera personalnego, który 
dopasowuje çwiczenia i stymulacj´ do Waszego organizmu.

Podczas treningu EMS nie musimy u˝ywaç ˝adnych ob-
cià˝eƒ, ale mo˝emy, dzi´ki czemu chronimy Wasze stawy  
i kr´gosłup.

Trening EMS w skuteczny sposób wzmacnia rzadko çwi-
czone mi´Ênie gł´bokie, które sà odpowiedzialne za silne  
i zdrowe plecy.

åwiczenia z EMS przyspieszajà powrót do pełnej spraw-
noÊci nawet po ci´˝kich kontuzjach i urazach.

Trenuj 30 minut i osiàgaj efekty treningu odchudzajàcego. 
Podczas pracy z EMS zredukujesz tkank´ tłuszczowà oraz 
cellulit.

Trening EMS to doskonałe uzupełnienie treningu wyczyno-
wego. Urozmaicony trening to skuteczna droga do sukcesu.

Trenuj z Nami i ciesz si´ dobrym samopoczuciem przez 
cały tydzieƒ.
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120 zł 150 zł

80 zł 100 zł

120 zł 150 zł

150 zł 175 zł


