KUNTOTONTUN HILPEÄT JOULUTARJOUKSET

Parhaista lahjoista riittää iloa koko vuodeksi

Pulleasta joulusäkistämme löydät taatusti lahjaideat niin miehelle kuin naisellekin.
Hemmottele läheistäsi kiinteyttävällä LPG-hoidolla tai tarjoa helpotusta niska-hartiaseudun jumeihin. Ja muistathan, että verkkokaupastamme hankit parhaat lahjakortit
kätevästi pukinkonttiin. Tarjoukset voimassa 31.1.2019 saakka.

aloita kuntoilu heti tai
joulun jälkeen.

aseta hyvän olon
vuositavoite

tuloksellista ja
turvallista kuntoilua

kortin voimassaoloaika
2 vuotta

199€

199€

(norm. 250€)
myös osamaksulla

Olemme avoinna lauantaina
15.12. ja 22.12. klo:11–14.
Tervetuloa ostoksille.

LAHJA NAISELLE

50 X KORTTI KUNTOSALILLE

6 KK KUNTOSALIKORTTI

JOULUN AUKIOLOAJAT

LPG-hoito hetken hemmotteluksi
kiinteyttää vartaloa ja
elvyttää ihoa
aineenvaihduntaa
kiihdyttävä patentoitu
alipainehoito

(norm. 250€)
myös osamaksulla

3 x LPG-vartalohoito tai
3 x LPG-kasvohoito

VUODEN HIERONNAT

LAHJA MIEHELLE

12 x 60 min hieronta

Niska-hartiaseudun hoito

kerran kuussa lihaskivut ja kireydet pois kehosta

tarpeisiisi sopiva hoito voi
sisältää hierontaa, akupunktiota
tai fysioterapiaa

479€

sinua palvelevat kokeneet
fysioterapeutit ja
hierojat
3 x 60 min hoito

189€

(norm. 600€)
myös osamaksulla

KEHONMUOKKAAJAN
VUOSIPAKETTI

HYVÄNOLON VUOSIPAKETTI
20 x kuntosalikortti +
12 x 30 minuutin hieronta

12 kk kuntosalikortti +
12x 60 min LPG-vartalohoito

145€

1080€

319€

(norm. 1320€)
myös osamaksulla

3 x 60min jalkojen LPG-hoitoa
yksilöidyt ohjeet kotihoitoon ja
tukisukat kaupanpäälle.

15 x LPG-hoito (kahden kuukauden
aikana) ja 2kk kuntosalikortti

selätä paikalliset kivut fysioterapeutin osaavassa ohjauksessa,
kesto 2kk, sis salikortin

kiihdytyskaista kohti
linjakkaampaa vartaloa

itselle tai lahjaksi, maksettavissa
Tyky-maksuvälineillä

949€

(norm. 250€)
myös osamaksulla

(norm. 400€)
myös osamaksulla

RUNKOREMPPA

KEHONMUOKKAAJAN
SUPERPAKETTI

JALKOJEN TURVOTUKSEN HOITO

199€

hyvää oloa vuoden jokaiselle
kuukaudelle

muokkaa vartaloasi juuri
oikeista kohdista

(norm. 190,50€)
myös osamaksulla

(norm. 250€)
myös osamaksulla

319€

(norm. 1175€)
myös osamaksulla

MASH - MAKSUN AVULLA MAKSUAIKAA
JUURI SEN VERRAN KUIN TARVITSET

TYKYSETELISI OVAT
VOIMASSA ENÄÄ HETKEN

Kun maksat ostoksesi Mashin laskulla
tai osamaksulla, saat joustavasti
maksuaikaa. Kotimainen ja turvallinen
maksutapa.

Käytä pois ennen kuin happanee.
Meiltä saat tykyseteleilläsi palveluita hyvinvointiin ja parempaan
kuntoon. Setelit käyvät myös
LPG-vartalohoitoihin.

(norm. 349€)
myös osamaksulla
MUISTA KÄYTTÄÄ ETUSI

HYVÄN OLON LAHJAKORTIT KÄTEVÄSTI SUORAAN VERKKOKAUPASTA.
Rovaniemellä

Maakuntakatu 13,
96100 Rovaniemi
Kuntosali avoinna 7–22
puh. (016) 364 552

www.neuvoset.com

Kemissä

Valtakatu 21–23,
94100 Kemi
puh. (016) 223 754
Kuntosali avoinna 5–22

www.fysiokemi.fi

