Posebna ponudba
za podjetja
Pomembnosti zdravega načina življenja se zaveda tudi vedno več
podjetij, ki v te namene investirajo v različne skupinske vadbe za
svoje zaposlene. Zavedajo se namreč prednosti in potenciala zdravih
in zadovoljnih zaposlenih v podjetju in zmanjševanju stresa, ki
posledično povečuje upad produktivnosti in pripadnosti podjetju.

Posebna ponudba
za podjetja
Najboljša investicija podjetja je
investicija v svoje zaposlene.
Saj so ravno vaši zaposleni odgovorni za izvajanje dela in v končni fazi
tudi za uspeh podjetja.
Skrb za svoje zaposlene poleg številnih drugih aktivnosti zajema
tudi skrb za njihovo zdravje in dobro počutje, kar lahko dosežemo
z redno in pravilno telesno aktivnostjo. Redna vadba je namreč
proces, ki ohranja in podaljšuje življenjske funkcije človeka,
usmerjena je v ohranjanje in razvoj proizvodnih in ustvarjalnih
sposobnosti posameznika.
Je hkrati razvedrilo, aktiven počitek in sprostitev od napornega
dela. Hkrati pa imajo skupne vadbe tudi učinek “Team buildinga”,
saj se zaposleni med seboj tudi bolje spoznajo izven delovnega
okolja in med njimi se splete vez, ki pozitivno vpliva na medsebojne
odnose v službi.
Med ključne prednosti programov vadbe za podjetja štejemo
izboljšano razumevanje zaposlenih o možnostih za odpravo
negativnih posledic. Vadbo izvajajmo z zaprto skupino vadečih,
saj tako dosežemo boljše počutje zaposlenih, povečamo
zadovoljstvo in večjo motiviranost za delo. Zaposleni bodo bolj
sproščeni, hkrati pa se bodo krepile vezi med zaposlenimi in
pripadnost do podjetja.

Paketi
Pripravili smo tri različne možnosti, med katerimi lahko zagotovo
najdete paket, ki vam najbolj ustreza:

PRENOSNE VADBENE KARTE ALL INCLUSIVE
Neomejene letne karte, ki vključujejo vse vadbe in so prenosljive,
kar pomeni, da lahko karto uporabljajo tudi družinski člani
ali prijateji.

REZERVIRAN TERMIN IN PROGRAM PRILAGOJEN SAMO
ZA VAŠE PODJETJE
Rezervirate termine, ki vam najbolj ustrezajo (8 vadb/mesec), sami
izberete vadbo (možnost kombinacije dveh različnih vadb – primer:
1x na teden Indoor Cycling in 1x BootyBoom). V posameznem
terminu se lahko udeleži vadbe do 15 oseb – možnost dopolnitve
praznih mest znotraj vašega podjetja (zaposleni lahko povabijo tudi
partnerje ali družinske člane, če je na voljo še kakšno prosto mesto).

KOLIČINSKI POPUST ZA POLJUBNE KARTE:
Ob nakupu paketa min. 10 kart vam nudimo
dodaten popust

Najboljša investicija podjetja
je investicija v svoje zaposlene

Če želite svoje življenje pripeljati do polnega potenciala,
ste brez dvoma na pravemu mestu.

Indoor Cycling

Vodene vadbe
INDOOR CYCLING
Indoor cycling je kardiovaskularni trening na stacionarnem kolesu, intenzivnost je
prilagojena vsakemu posamezniku.
Profesionalni inštruktor vas bo skozi noro zabaven in motivacijski trening popeljal
skozi klance in ravnine, vse do želenih rezultatov.
S pomočjo video projekcije se boste počutili kot da vozite po obalah Španije,
grizete klance v Italijanskih Dolomitih ali pa da ste del zmagovalne ekipe na
Tour de France.

METABOLIC
30 minutni intervalni trening za dosego maksimalnih rezultatov.
Pri Metabolic vadbi je pozornost osredotočena na združevanje vaj visoke
intenzivnosti, kardio intervalov, funkcionalnega treninga in doseganje lastnih
maksimalnih fizičnih zmožnosti.

HIITME
Skupinski Visoko Intenziven Intervalni Trening (High Intensity Interval Training), ki
poleg prijetnega druženja poskrbi, da vsak napor postane prava fitnes zabava!
TRX-i, kettlebell-i, kolebnice, uteži in žoge bodo postali vaši novi prijatelji, ki vam
bodo pomagali pri boju s kalorijami.

BOOTYBOOM
Bootyboom ni samo vadba – je gibanje, ki združuje nežnejši spol in ti pomaga do
zdrave, močne in lepo oblikovane ritke.
Na prvem mestu je sprejemanje lastnega telesa kakršno je – unikatno in čudovito.
Hkrati pa poskrbimo še za učvrstitev in dvig zadnjice ob oblikovanju
celotnega telesa.

Vodene vadbe
IRONMAX
Cilj IronMax vadbe je izguba telesne maščobe in izgradnja mišic.
Med treningom vključimo vse mišične skupine. Začnemo z večjimi in nadaljujemo
na manjše, učinki pa so povečana poraba maščobe med in do dve uri po treningu,
pospešitev metabolizma, razvoj čiste mišične mase ter večja funkcionalnost
telesa.

pilates
Pilates ohranja vitalnost, povečuje gibljivost sklepov in moč centra ter poudarja
kontrolirano gibanje, ter osveščanje telesa.
Z daljšo in postopno vadbo nam pomaga tudi pri razvijanju koncentracije,
optimizma, samozavesti, spoštovanja in notranje moči, potrpežljivosti in bolj
sočutnega odnosa do okolice in samega sebe.

ZLATA LETA
Je vadba specifično prilagojena za starejše gospe in gospode, ki si želijo z
aktivnim življenjem v prijetni družbi popestriti svoj vsakdan, izboljšati kvaliteto
življenja in ohraniti zdravo in fit telo.
Vključuje vaje za povečanje gibljivosti in funkcionalnosti, vaje za zdravo hrbtenico,
za krepitev mišic medeničnega dna ter vaje za moč, koordinacijo in ravnotežje.

Ekipa
ANJA MUŠIČ (Spinning instructor, vaditelj skupinskih vadb
FZS, inštruktor fitnesa FZS), bivša atletinja, zdaj rekreativna
tekačica in kolesarka in skoraj obsedena s športom.
Že več kot 8 let navdušujem stranke z mojim osebnim pristopom,
ki je drugačen od vsega, kar ste vajeni, jih vodim ter pomagam na
poti do zastavljenih ciljev.
Že na prvi vadbi sem se zaljubila v Spinning in ga dvigujem
na popolnoma novo raven. V Medicohealth Gym-u vas bom
v svojem stilu “mučila” urah Spinninga, ki bo zasvojil tudi vas,
Metabolic ter HIIT vadbah, visokointenzivnih in učinkovitih vadba,
ki vodi do lepega, fit in zdravega telesa.
Moje prepričanje je, da se je potrebno pri športu zabavati in v
njem uživati.

LANA MIKEC Sem AFP licencirana osebna trenerka in
prehranska svetovalka. Moj cilj je pomagati vsem ljudem na
področju fitnesa in prehrane (pri izgubljanje odvečne maščobe,
pridobivanju mišične mase ali vzdrževanju telesne teže). Želim
pomagati pri usmeritvi v zdrav, enostaven in uravnotežen način
življenja.
Moj cilj je izboljšati fizično in psihično počutje, zvišanje energije
čez dan, sproščanje hormonov sreče ter oblikovati lep mišični
tonus na telesu.
Izjemno pomembnost namenjam področju odpravljanja
nepravilne telesne drže oziroma deformacij hrbtenice ( odprava
bolečin v hrbtenici, poprava telesne drže, odprava deformacij –
skolioza, kifoza, lordoza ).

ALEKSANDER FERLIC Karizmatični, pozitivno naravnan
motivator, športnik po duši in zagovornik aktivnega življenja, ki
v vas zna prebuditi gorečo željo po spremembi ter ustvari pravo
miselnost, usmerjeno k boljšemu življenju.
Že v mladih letih se je ukvarjal z atletiko, potem pa 10 let kalil
psiho-fižicno pripravljenost in ekipni duh kot profesionalni vojak.
Je tudi trail tekač ter licenciran osebni fitnes trener, ki z
svojim izjemnim zagonom spreminja življenja drugim in svoje
stranke pripelje do boljšega počutja, večji samozavesti, zdravi
samopodobi in kar je najpomembneje – zdravemu, srečnejšemu
življenju.

NIVES OREŠNIK Svojo prihodnost sem zmeraj videla v
delu z majhnimi skupinami in posamezniki ki želijo izboljšati
kvaliteto življenja, trenutno pa vodim svoj studio za skupinsko in
individualno vadbo, delujem na področju promocije zdravja na
delavnem mestu, vodim spletne vadbene programe, razvijam
svojo znamko Fit Barre, svetujem preko spleta in sem ambasador
različnih znamk, ki so povezane s športom, fitnesom, prehrano in
zdravim načinom življenja.

Vanja Štembergar že od malih nog večino svojega
prostega časa posveča različnim športnim dejavnostim, tako
ljubiteljsko kot tekmovalno.
Človeško telo je narejeno za gibanje, spomnite se, kako ste se
gibali kot otroci, ko je bil še vsak gib lahkoten in sama rekreacija
vir zabave in vzrok za dobro počutje.

Laura Matijašić
Licencirana osebna trenerka, ki se najbolj osredotoča na nežnejši
spol. Pod osebno znamko Bootyboom izvaja osebno trenerstvo
ter vodene skupinske vadbe. Ob tem daje velik pomen osebnem
odnosu in moči pozitivnih misli ter tremi k temu, da svojim
strankam na poti do ciljev čimbolj približa zdrave navade, ki bodo
ostale z njiimi skozi celo življenje. Kot ambasadorka znamke
Under Armour Slovenija živi filozofijo znamke, ki temelji na
unikatnosti in strasti do gibanja.

							

in drugi....

Cenik
CENIK STORITEV MEDICOHEALTH GYM
Karte za vse vodene vadbe in indoor cycling
ENKRATNI OBISK 8 EUR
MESEČNA KARTA 60 EUR
3 MESEČNA KARTA 55 EUR/MESEC
3 MESEČNA KARTA TAKOJŠNJE PLAČILO 145 EUR
6 MESEČNA KARTA 50 EUR/MESEC
6 MESEČNA KARTA TAKOJŠNJE PLAČILO 270 EUR
LETNA KARTA 45 EUR/MESEC
TAKOJŠNJE PLAČILO 450 EUR
Karte za vse vodene vadbe in indoor cycling do 15.00 ure
ENKRATNI OBISK 6 EUR
MESEČNA KARTA 40 EUR
3 MESEČNA KARTA 35 EUR/MESEC
3 MESEČNA KARTA TAKOJŠNJE PLAČILO 95 EUR
6 MESEČNA KARTA 30 EUR/MESEC
6 MESEČNA KARTA TAKOJŠNJE PLAČILO 150 EUR
LETNA KARTA 25 EUR/MESEC
TAKOJŠNJE PLAČILO 270 EUR
Karte za vodene vadbe in indoor cycling za dijake in študente
ENKRATNI OBISK 7 EUR
MESEČNA KARTA 45 EUR
3 MESEČNA KARTA 40 EUR/MESEC
3 MESEČNA KARTA TAKOJSNJE PLAČILO 110 EUR
6 MESEČNA KARTA 35 EUR/MESEC
6 MESEČNA KARTA TAKOJSNJE PLAČILO 180 EUR
LETNA KARTA 30 EUR/MESEC
TAKOJŠNJE PLAČILO 330 EUR
Karte za vodene vadbe in indoor cycling
ENKRATNI OBISK 8 EUR
5 OBISKOV 35 EUR
10 OBISKOV 65 EUR

Cenik
AKCIJE
LETNA KARTA TAKOJŠNJE PLAČILO 490 EUR
+ GRATIS GENSKA ANALIZA MEDICO NUTRIFIT (v vrednosti 249 EUR)*
Akcija velja za prvih 40 strank*
PRI NAKUPU 10ih ali VEČ KART VAM PRIZNAMO
DODATEN 10% popust

GENSKE ANALIZE
MEDICO NUTRIFIT 249 EUR – za člane centra 199 EUR
MEDICO NUTRIFIT PREMIUM 399 EUR za člane centra 319 EUR
MEDICO NUTRISKIN 249 EUR za člane centra 199 EUR

OSEBNA TRENERSTVA
35 EUR / URA na osebo ali po dogovoru z trenerjem
SEMI TRENERSTVO 2 osebe 30 EUR / URA na osebo
ali po dogovoru z trenerjem
SEMI TRENERSTVO 3 osebe 25 EUR / URA na osebo
ali po dogovoru z trenerjem
SEMI TRENERSTVO 4 osebe 20 EUR / URA na osebo
ali po dogovoru z trenerjem
POSEBNI TRENERSKI PAKETI
(več o paketih si preberi v naši ponudbi in preveri ugodnosti
v primeru, da treniraš skupaj s partnerjem/prijateljem):
Trenerski paket “New Me Basic”: 280 Eur
Trenerski paket “NewMe”: 380 Eur
Trenerski paket “NewMe Advanced”: 560 Eur
Trenerski paket “BigChanges Basic”: 230 Eur/mesec (3-mesečni paket)
Trenerski paket “BigChanges”: 310 Eur/mesec (3-mesečni paket)
Trenerski paket “BigChanges Advanced”: 390 Eur/mesec (3-mesečni paket)

Cenik
POSEBNE PONUDBE ZA PODJETJA
(podrobnosti najdete pod našo ponudbo):
PRENOSNE LETNE NEOMEJENE VADBENE
KARTE ALL INCLUSIVE:
799 EUR/osebo
REZERVIRAN TERMIN IN PROGRAM
PRILAGOJEN SAMO ZA VAŠE PODJETJE
(8 vadb mesečno):
270 EUR/osebo
KOLIČINSKI POPUST ZA POLJUBNE KARTE:
Ob nakupu paketa min. 10 kart – 10% popust

Podjetje
Medicohealth GYM d.o.o.
Šmartinska cesta 100
1000 Ljubljana
Slovenija
D.Š.: 75336308
TEL: 041 779 892
EMAIL: info@medicohealthgym.si

Kontakti
Splošno:
• info@medicohealthgym.si
Vodene vadbe:
• fitnes@medicohealthgym.si
Genetske analize:
• dnk@medicohealthgym.si

Za zdrav življenjski slog

