
Bérletben gondolkodj, mi is azt tettük :)

Testkezelés (kb 1-1,5 óra):

1 alkalom: 12.000 Ft

5 alkalmas bérlet: 50.000 Ft

10 alkalmas bérlet: 70.000 Ft

15 alkalmas bérlet: 90.000 Ft >>> alkalmanként 6000 Ft-ért jöhetsz!

Egy alkalommal 1 testtájat kezelünk, de a bérletek nem csak 1-1 területre használhatóak fel.

Mivel az igazán hatékony és felelős alakformáláshoz elengedhetetlenül hozzátartozik a kezelés során
lebontott zsír kiürítése a szervezetből így a PowerShape 2-vel végzett alakformálókezelésekhez 20 perces

hullámmasszázs is jár :)

.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....

Arckezelés (kb 1-1,5 óra):

1 alkalom: 10.000 Ft

5 alkalmas bérlet: 40.000 Ft

10 alkalmas bérlet: 50.000 Ft >>> alkalmanként 5000 Ft-ért jöhetsz!

Egy befejezett kúra 8 alkalom, 10-es bérlet esetén az utolsó kettőt emlékeztető kezelésre is 
felhasználhatod a 8. alkalom után max 6 hónapon belül.
Bérletben gondolkodj, mi is azt tettük :)

https://www.facebook.com/powershape2



Testkezelés extra...(kb 2 óra):

1 alkalom: 15.000 Ft

5 alkalmas bérlet: 60.000 Ft

10 alkalmas bérlet: 90.000 Ft

15 alkalmas bérlet: 120.000 Ft >>> alkalmanként 8000 Ft-ért jöhetsz!

Mitől extra? Az első alkalommal állapotfelméres történik, ekkor átbeszéljük Te mit szeretnél és mi hogyan látjuk 
mi fér bele... extra nagy testfelület bizony extrának számít, ahogy az is ha a pocakodon túl az "oldalhájadat" (ami 
amúgy egy külön testtájnak számít) is ugyanakkor szeretnéd kezeltetni.

Egy alkalommal 1 testtájat kezelünk, de a bérletek nem csak 1-1 területre használhatóak fel.

Mivel az igazán hatékony és felelős alakformáláshoz elengedhetetlenül hozzátartozik a kezelés során
lebontott zsír kiürítése a szervezetből így a PowerShape 2-vel végzett alakformálókezelésekhez 20 perces

hullámmasszázs is jár :)

.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....

Arckezelés kiegészítve a nyak területével (kb 1,5-2 óra):

1 alkalom: 12.000 Ft

5 alkalmas bérlet: 50.000 Ft

10 alkalmas bérlet: 70.000 Ft >>> alkalmanként 7000 Ft-ért jöhetsz!

Egy befejezett kúra 8 alkalom, 10-es bérlet esetén az utolsó kettőt emlékeztető kezelésre is 
felhasználhatod a 8. alkalom után max 6 hónapon belül.

.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....

Felkarok kezelése (kb 1 óra):

1 alkalom: 8.000 Ft

5 alkalmas bérlet: 35.000 Ft

10 alkalmas bérlet: 50.000 Ft

15 alkalmas bérlet: 60.000 Ft >>> alkalmanként 4000 Ft-ért jöhetsz!
.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....---.....

Toka kezelése (kb 45 perc):

1 alkalom: 7.000 Ft

5 alkalmas bérlet: 27.500 Ft

10 alkalmas bérlet: 40.000 Ft

15 alkalmas bérlet: 45.000 Ft >>> alkalmanként 3000 Ft-ért jöhetsz!

https://www.facebook.com/powershape2


