
 Σηηο ηηκέο καο δεν πεπιλαμβάνεηαι ΦΠΑ 13%. Πξνζηίζεηαη θαηά ηελ εθάπαμ εμόθιεζε ηεο 

ππεξεζίαο, κε μεηπηηά ή σπέυζη κάπηαρ. 

 Δπλαηόηεηα θαηαβνιήο κε κεληαίεο δόζεηο ζηηο ζπλδξνκέο άνυ ηυν 200€. Εμνθιήζηε ζε  

         2 υρ 5 μηναίερ δόζειρ, αλαιόγσο ην πνζό.  

Group Classes (Plus Groups + Reformer Pilates) 
 

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. 

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. 

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

Cycling Vs TRX : Αεξόβηα άζθεζε ζηα πνδήιαηα θαη δπλακηθή άζθεζε ζηνπο ηκάληεο. Φνβεξόο “Fitness Plus” ζπλδπαζκόο. Θα 
αληέμεηο; 

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! 

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. 

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 6 άηνκα θαη εηδηθά 
γηα ηνπο αξράξηνπο έρνπκε ηα καζήκαηα “start” 

Σηλ: 210-7525282 / 693-7525282 

Ηπ. κοπεςηηπίος 12 & Δαμάπευρ 9 – ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

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

Facebook: FitnessPlus Gym - Instagram: fitnessplusgym 
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GYM AREA 

Ή 

PLUS GROUPS 
8€ 20€ 35€ 60€ 135€ 210€ 300€ 

GYM AREA 

+ 

PLUS GROUPS 
10€ 25€ 40€ 70€ 160€ 250€ 360€ 

REFORMER 

PILATES 

STUDIO 
10€ 25€ 40€ 70€ 160€ 250€ 360€ 

REFORMER 

+ 

GYM  Ή  PLUS 
14€ 30€ 55€ 100€ 225€ 355€ 510€ 

REFORMER 

+ GYM 

+ PLUS 
15€ 35€ 60€ 105€ 240€ 375€ 540€ 

1 ΠΡΟΠΟΝΗΗ 10 ΠΡΟΠΟΝΗΕΙ 1 ΜΗΝΑ 

PERSONAL REFORMER PILATES (60’) 30€ 220€ 

PERSONAL (60’) 25€ 180€ 

PERSONAL (30’) 15€ 100€ 

SOLARIUM (1 ΜΗΝΑ)   50€ 

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

