
Ви  ја  претставуваме  Premium  Wellness програмата  за  жени  за  целосна
трансформација по повод претстојниот ден на жената 8 ми Март.

Нашата  PREMIUM  WELLNESS  програма  за  жени  е  внимателно  подготвена
програма за внатрешна и надворешна убавина и моќ на жената.

Пррофесионален  и  стручен  тим  од  квалификуван  нутрициоинист и
лиценцирани  персонални  фитенс  тренери  ги  здружија  силите  до  една
заедничка  цел  создавање  Велнес  програма  за  здравје  и  добросостојба  со
најсовремени  пристапи  од  велнес  вежби  и  консултации  за  изготвување  на
персонални режими за исхрана.

Премиум  Велнес  програмата  има  ексклузивна  и  промотивна  цена  со
специјални попусти за сите нови и стари членови на Pulse Fitness & SPA.

Премиум Велнес програмата чини 6000 мкд за еден месец и вклучува:

• Месечно членство со сите пристапи.

• 5 индивидуални персонални тренинзи 1:1 во траење од 1 час со лиценцирани
тренери  по  ваш  избор:  Томе  Даневски,  Владимир  Петровски,  Здравко
Јовановски и Кристина Петкова.

•  Персонализиран  режим  за  исхрана изработен  од  м-р  Томе  Даневски,
мегународен IBFF предавач за фитнес инструктор,  во делот на исхраната и
фитнесот .

•  Поддршка,  мерење и следење од страна на вашиот персонален тренер и
нутриционист.

•  Неограничено  секојдневно  пристап  до  сите  дневни  групни  активности:
бодипамп, кросфит, јога, кардиоаеро и спининг.

• Секојдневен пристап до стречинг зона, силова зона, кардио зона.

• Пристап до СПА зона, секојдневно користење на финска сауна со хималајска
сол и ароматерапија. 

• Пристап до релакс зона со вклучени 5 бесплатни масажи на ALPHASONIC II –
ПРЕМИУМ ФОТЕЛЈИ ЗА МАСАЖА ОД ГЕРМАНСКИОТ БРЕНД КАСАДА.

• Користење на модерни и функционални тушеви и соблекувални со бесплатна
козметика за ваша нега.

• Бесплатно кафе и чај за време на паузи, пред или после тренинг.

•1200м2 инoвaтивен фитнес центaр со нaјнoвa генерaцијa мaтеријaли, уреди и
дoдaтoци.



•  Десет  зoнскa  климaтизaцијa/вентилaцијa  упрaвувaнa  сo  нaјсoвременa
aвтoмaтикa.

• Влез во клубот секој ден од петок - сабота 07:00-22:00h. | сабота и недела од
14:00-21:00h.

Упатство за режим за исхрана

Режимот  за исхрана  ќе биде изработен во согласност со вашите параметри,
висина, тежина, возраст и цел што сакате да ја постигнете, специјализирано
само за Вас.

Ке  добиете  распоред  на  оброци,  со  конкретни  нутриенти,  време  на
конзумирање и состав (белковини, хидрати,масти, калории). Бројот на калории
предходно се пресметува со параметрите и целта што сакате да ја постигнете. 

Режимот ке биде изработен од м-р Томе Даневски, мегународен IBFF предавач
за фитнес инструктори,  во делот на исхраната и фитнесот.  Во тек  од еден
месец, ке Ви биде на располагање за следење на резултатите и вршење на
потребни корекции.

Упатство за 5 персонални тренинзи

Индивидуалните персонални тренинзи ( 5 ) ќе бидат водени од тренери кои се
со  Меѓународно  сертифицирани  фитнес персонални  и групни  IBFF  лиценци.
Нашите тренери ќе изработат за вас специјализирани тренинзи со програми со
вежби во согласност со вашите параметри, висина, тежина, возраст и цел што
сакате да ја постигнете.

Изборот на тренер ќе биде на ваше располагање. Ви ги претставуваме нашите
персонални тренери:Томе Даневски, Владимир Петровски, Здравко Јовановски
и Кристина Петкова.

Термините за персонален тренинг ќе бидат договорени да се изведуваат во
договор со Вас и вашиот персонален тренер со заедничка согласност по еден
тренинг неделно во траење од еден час.


