
 Σηηο ηηκέο καο δεν πεπιλαμβάνεηαι ΦΠΑ 13%. 

Πξνζηίζεηαη θαηά ηελ εθάπαμ εμόθιεζε ηεο 

ππεξεζίαο θαη γίλεηαη κε κεηξεηά ή ρξέσζε θάξηαο. 

 

 Εμνθιήζηε ην 6μηνο ζε 2 δόζειρ θαη ην 12μηνο ζε 3 

δόζειρ μηνιαίερ.  

 

 Τν Hair & Beauty ιεηηνπξγεί κε ξαληεβνύ γηα όινπο! 

Group Classes (Plus Groups + Cross Training) 
Total Body : Ώξα  ζύζθιξηρ γηα όινπο! Μπτθή ηόλσζε γηα όιν ην ζώκα. Σηαηηθέο ή κή αζθήζεηο: κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο, 

βαξάθηα, ιάζηηρα, κπάξεο ή ζπλδπαζκνύο. 

TRX : Πξόγξακκα λειηοςπγικήρ πποπόνηζηρ κε ηνπο απζεληηθνύο ηκάληεο TRX®. Σηόρνο είλαη ε άκεζε ελδπλάκσζε θαη ζύζθημε 
κε ην βάπορ ηος ζώμαηορ. Έρεη δηάξθεηα 45’ θαη ζπκκεηέρνπλ κέρξη 8 άηνκα. 

Pump Attack : Έλα απνηειεζκαηηθά δςναμικό ππόγπαμμα μςφκήρ ενδςνάμυζηρ για ολόκληπο ηο ζώμα, πνπ βειηηώλεη ηελ 
δύναμη, ηελ ανηοσή θαη ηελ ιζοπποπία. 

Abs & Hips : Κοιλιακοί, πόδια και... γλοςηοί!!!. Φσξίο πνιιά ιόγηα!.. 

 

Power Cycling :  Τν απόιπην πξόγξακκα θαξδηναλαπλεπζηηθήο άζθεζεο κε ζηαηηθά πνδήιαηα. Έληαζε, κνπζηθή θαη δηαδξνκέο κε 
εμεηδηθεπκέλνπο instructors. 

Fat Burn 4 All : Αεποβική θαη δςναμική γςμναζηική γηα θαύζε ιίπνπο θαη ελδπλάκσζε. Γηα όια ηα επίπεδα θαη όζνπο ζέινπλ λα 
γπκλάζνπλ όιν ην ζώκα θαη λα ηδξώζνπλ! 

Dance Aerobic : Αεπόβιο σοπεςηικό μάθημα για όλοςρ! Πξόγξακκα κε θύξην γλώκνλα ην ηξίπηπρν: Ελέξγεηα, Άζθεζε, 
Δηαζθέδαζε! Σαο πεξηκέλνπκε! 

Zumba : Τν λέν είδνο ρνξνύ-γπκλαζηηθήο, κε λαηινοαμεπικάνικοςρ σοπούρ, african, reggaeton, hip-hop θ.α. Η Ηξώ ζα ζαο 

βνεζήζεη λα θάςεηε ζεξκίδεο δηαζθεδάδνληαο ζε θάζε zumba party! 

Caribbean Beat : Ο instructor αλαιακβάλεη λα ζαο κπήζεη ζε Latin θαη όρη κόλν ξπζκνύο, κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν. Τν απνηέιεζκα 

ζα ζαο γπκλάζεη θαη ζα ηθαλνπνηήζεη ηε δίςα ζαο γηα ρνξό.  

 

Pilates : Με ηε κέζνδν Pilates πεηπραίλνπκε εςλςγιζία, ζυζηή ζηάζη ζώμαηορ, ενδςνάμυζη κοπμού θαη μεγαλύηεπο εύπορ 
κίνηζηρ ηυν απθπώζευν. Με δπλακηθέο θαη δηαηαηηθέο αζθήζεηο, ζε ζπλδπαζκό κε ζσζηή αλαπλνή πεηπραίλνπκε απμονία 
ζηο ζώμα καο. Έλα κάζεκα γηα αζθνύκελνπο πνπ ζέινπλ ηόνυζη οπγανιζμού, μείυζη άγσοςρ θαη τςσική ηπεμία. 

Yoga : Vinyasa Yoga, δπλακηθή ξνή ζέζεσλ (asanas), βαζηζκέλε ζηηο αξρέο επζπγξάκκηζεο ηεο Anusara Yoga. Νηώζηε έληαζε 
ζην ζώκα ζαο, αιιά θαη... ραιάξσζε! 

Reformer Pilates : Μεράλεκα εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα εθηειείηαη ε κέζνδνο Pilates. Έλαο ζπλδπαζκόο αζθήζεσλ πνπ γπκλάδεη 
όιν ην ζώκα θαη πξνζθέξεη ενδςνάμυζη, εςλςγιζία θαη θυπάκιζη ηος μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ. Με εηδηθέο αζθήζεηο 
βνεζάεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηζκώλ θαη είλαη όηη θαιύηεξν γηα ην κέζν αζθνύκελν. Σπκκεηέρνπλ σο 4 άηνκα. 

 

Cross Training : Τκήκαηα πνπ ζα ζαο κπήζνπλ ζην αζθεζηνιόγην ηνπ CrossFit. Υςειή έληαζε, δπλακηζκόο θαη εθηόλσζε είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κε επαγγεικαηηθό εμνπιηζκό από ηελ Gear Up. 

Σηλ: 210-7525282 / 693-7525282 

Ηπ. κοπεςηηπίος 12 & Δαμάπευρ 9 – ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

 

Website : fitnessplus.gr- Email: info@fitnessplus.gr 

Facebook: FitnessPlus Gym - Instagram: fitnessplusgym 

GYM ή GROUPS 

1 ΠΡΟΠΟΝΗΗ    8 € 

1 ΜΗΝΑ  60 € 

  3 ΜΗΝΕ (ηηκή/κήλα)  45 € 

  6 ΜΗΝΕ (ηηκή/κήλα)  35 € 

12 ΜΗΝΕ (ηηκή/κήλα)   25 € ΕΞΣΡΑ ΤΠΗΡΕΙΕ 

   1 PERSONAL REFORMER PILATES    30 € 

 10 PERSONAL REFORMER PILATES  199 € 

   1 PERSONAL 60’    25 € 

 10 PERSONAL 60’  149 € 

   1 PERSONAL 30’    15 € 

 10 PERSONAL 30’    99 € 

   1 ΜΗΝΑ SOLARIUM    60 € 

GYM + GROUPS 

1 ΠΡΟΠΟΝΗΗ   10 € 

1 ΜΗΝΑ   70 € 

3 ΜΗΝΕ 160 € 

6 ΜΗΝΕ 250 € 

12 ΜΗΝΕ 360 € 

https://fitnessplus.gr/
mailto:info@fitnessplus.gr

