PERSONLIG EMS TRÆNING - PRIS OG VÆRDI

INTROTIME
EMS “UNLIMITED”
EMS er den ultimative sundhedsinvestering,
og du har mærket EMS gøre din krop stærkere
og mere udholdende. Du bruger EMS til at
fastholde din styrke, imødegå skader og øget
livskvalitet. Effektivitet og kontinuitet er vigtigt
for dig.

Kr.

14.999*

Du starter med at booke en tid. Kom
som du er - vi har alt klar, og glæd
dig til at mærke EMS på egen krop!

dage mellem hver træning. Gyldighed 12 måneder

299

FLEX MEDLEMSKAB
YOUR WEEKLY EMS
Betal dit medlemsskab og din ugentlige
EMS træning månedsvis.
Du har nu et medlemskab med kort opsigelse
på 30 dage.

Finansering fra kr. 1.500 pr. md.

*Af sundhedsmæssige årsager, skal der dog minimimum 3

Kr.

Kr.

1 EMS træning pr. uge

1.499
pr. md.

ALL - IN 40
Din livskvalitet og styrke hænger sammen
og du ved, at kontinuerlig EMS træning er dit
fundament for at forebygge skader og få
mere ud af din sport og andre aktiviteter.
Gyldighed 12 måneder

Kr.

9.999

Finansering fra kr. 1.000 pr. md.

BREAK-THROUGH 20
Kontinuerlig EMS Træning vil med garanti
bringe dig tættere på din målsætning og
sikre dig et personligt gennembrud, med
øget styrke og velvære.
Gyldighed 6 måneder

Kr.

5.999

Finansering fra kr. 600 pr. md.

ØVRIGE PRISER
Køb dit eget EMS tøj 		
Kropsmåling 			
Ekstra EMS vand 		

ALT DET MED SMÅT
Alle medlemmer tilbydes 0,5 ltr. vand, Nespresso,
bad, håndklæde og kropsplejeprodukter.
Der er 12 timers afmelding på bookede tider.
NO-SHOW koster kr. 299,- eller en træning fra
medlemspakken.
Der henviser iøvrigt til vores gældende betingelser.

KICKSTART 10 - 10
Giv dig selv mulighed for at mærke
og se resultaterne på egen krop.
10 EMS træninger på 10 uger.

Gyldighed 10 uger

Kr.

kr. 349,kr. 299,kr. 10,-

3.499
WWW.EMSBODYPOWER.DK

MOBILE

Personlig EMS træning
leveret hvor du vil.
Kontakt os for aftale
om forløb. Private &
virksomheder.

Kr.

699

mobile@emsbodypower.dk
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