
Naszedala dzeki nim penie
Trwa siOdma edycja plebiscytu wigtokrzyski Laur Pena . DziSprezentujemy rekomendowane
w wojewädztwie oSrodki spa i lduby fitness . Glosowanie ruszylo .Dia kogo zaszczytne tytuly?

Izabela Mortas
mortas@echodnia.eu

Doskonalewiedg jak upiekszye
naszeciala, sprawie by4Tly byli
zdrowsi,szczeSliwsi, zawsze wformie .

Wybieramynajlepsze oSrodki spa
klubyfitnesswregionie .Trwa talde
konkursna najlepsze salonyfryzjerskie
kosmetyczne.

Atrakcyjne nagrody
W plebiscycie na najlepsze salony
spa i fitness 2016 roku nagrodzimy
potrzy w wojewedztwie.
Z nominowanymi salonami mo2na
takle zapoznae sie na portalu
www .echodnia .eu . Uwaga! Moina

kolejnych

W zesztym roku w kategorii spa
wygrato Spa Med JM z Ostrowca

Swietokrzyskiego Jolanty Malec.

internet@echodnia .eu . Dodatkowe

zgloszenia przyjmujemy do 19

lutego.

Najlepszym klubem fitness
zostat Expert Fitness w Kielcach

Olgi Chairiskiej.

Zwyciezcy wojewòdzcy
poszczegölnychkategorii otrzymaja Ziote ,
Srebrne iBrazowe Lauryoraznagro-
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DAMP

tUKASIK

dy wpostacilcampanil reklamowych
na famach "Echa Dnia . Zapier wsze

miejsce -trzyernisje reklamy
6-modutowej, za drugie miejsce - dwie

emisje reklamy 6 -modulowej
zatrzecie rniejsce -jedna ernisja

reklamy6-modutowej . Poreklame
nale2yzgfosid sie do dziatu
marketingu,Echa (
marketing@echodnia.eu) i wykorzystae
do 30 listopada 2017 roku .

Pragniemyzaznaczye , 2e tow Pahstwa
gestiileiy odbiez nagrody
nieprzestrzeganieterm in6w jest
reiwnoznacznez rezygnacja z nagrody.

Jak giosowad?
Gfosowanie rozpoczynamy dzisiaj.
Gtosy mo±na oddawad za pomoca
SMS, na Facebooku ub za
poSrednictwernportalu www .echodnia .eu.

wyniku w
wojew6cIztwiezadecyduja na

gtosy oddane za pomoca SMS,
portaluechodnia .eu , Facebooka oraz

glosyspecjalnej kapituty plebiscytu.
Przezcaly okresgfosowania
bedziemypublikowad aktualna
klasyfikacjew wojewóciztwie
Swietokrzyskim. Gfosowanie konczy
niedziele, 28 lutego , o godzinie 24 ,
a zwyciezcem poznamy w Srode, 8
marca , podczas uroczystej gali
w Hotelu Kongresowym przy alei
SolidarnoSci 34w Kielcach .

Klasyfikacjana bie2aco na portalu
www .echodnia .eu.

Pomogq wybrad
W wyborze najlepszych salonem

fryzjerskich, kosmetycznych , spa
ifitness pomoiespecjalna kapitufa ,

w skfad ktifirej wchodza specjaliSci
z WyZszejSzkoty Ekomonii , Prawa
i Nauk Medycznychimienia
ProfesoraEdwarda Lipinskiego w
Amelia M ajko wska-Miynarczyk -
doktor nauk medycznych ,
endokrynolog, wykfadowca Wydzialu Nauk
oZdrowiu ,Alicia Goldzinska -
magisterz kierunku kosmetologia
WydziaiuNauk Zdrowiu
GrzegorzGafuszka- doktor nauk medycznych ,
dziekan Wydziatu Nauk o Zdrowiu
oraz Elibieta RebiS - doktor nauk
o zdrowiu Wydziatu Lekarskiego
i Nat' oZdrowiu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach, a tal<-

reprezentacja redakcji Echa Dnia"

wskfadzieStanisfawWretel -
reclaktornaczelr Anna Kupisz c1yrektor
marketingu Izabela Mortas
redaktordziatu "Zdrowie i uroda " .
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NAJLEPSZE SPA

Przedstawiamy salony nominowane w konkursie

Swietokrzyski Laut Piekna 2016 w kategorii SPA.
Wybi ramy 3 najlepsze salony w wojew6cIztwie.
Otrzymaja one statuetki Ztotego . Srebrnego
BrazowegoAwietokrzyski ego Lauru Piekna 2016 .
Glosowadmoina poprzez wystany na nu mer 72355,
w trek' wpisujac stowo SPASWi dodajac po kropce
numer przyporzadkowany salonowi na przyklad:
SPASW.1 - trek jaka naleZy wpisae podajemy
pod prezentacja ego salonu . Koszt sms to 2,46
zlotych z VAT. Glosowanie na najlepsze salony spa
koriczy sie we wtorek , 28 lutego , o godzinie 24 .

Zwyciezcówwytonimy na podstawie wyników gtosowan
i oceny profesjonalnego jury . Wyniki poznamy
na uroczystej gall finatowej w Dzieri objet , 8 marca
2017 roku w Hotelu Kongresowym przy alei
Solidarnoci34w Kielcach.

Spa Justyna Bielenda otelu Binkowski

Naleiy do sied nowoczesnych salonòwurody ispa
powstalychzmitoki do pielegnowania ludzkiegopiekna
w kaídejpostaci . Klienci moga skorzystaCzautorskich

zabieg6w na twarz i ciato. Profesjonalne
zabiegipielegnacyjne irelaksacyjne dostosowane do

indywid ualnych potrzeb oczekiwah klient6w . Ponadto

spa posiada autoryzacje uznanych marek . Glosuj ,

wysytaj4cSM numer treici- spasw

IUSTYNA

Kielce , Szczepaniaka 42

Studio Dimas

ZdobywcaSrebrnego5wietokrzyskiego Lauru Piekna2015.
Tounikatowecentrumlaczace programydietetyaneze
wspomaganiem leczniczychorazmodelujacych
oraztreningami personalnymiwspdijne kuraile odchudza-

Ace .Wofercieznajduja siemasaie klasycznerelaksacyjne
oraz liane 13biegi upiekszajace. Masaedzialaja leczniao ,
odpreíajaco , uspokajaacoilagodzaco.Gtosuj .wysytajic

MS na numer 72355 - spasw

Kielce , Duia 20 504 967 792

Spa w Hotelu Rytwiany
Na terenie hotelu dziata minispa ,cieszace sieuznaniem

goki . Do wyboru zabiegi lecznicze, relaksacyjne
upiekszajaceorazodprgiajace pobyty weekendowe . Hotel
wstrefie spaoferuje basenz hydromasaíern jacuzzi ,
kapielerelaksac-yjnesaunesucha solarium gabinety
masaíuleczniczego relaksacyjnego ponadto
profesjonalnsale fitness.Gtosuj ,wyseaj4c SMSnanumer
o treSd - spasw .5

733 611012 Rytwiany ,Artura Radziwitta 19 15 864 7412
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Secret Spa
Zdobywca Brazowego5wietokrzyskiego Piekna
2015. SecretSpato miejsce,gdziepieknoi pasjastanowia
nierozerwalnajednok . Salonoferuje nowoczesne
skutecznezabieginacialo,twarz orazwlosy w tym
nowoczesnezabiegi- liposukcjeultradiwiekowa , LipoLaser,saune
karbonowa.kapsu1eVacuShapeay kapsuleBodySpace.

wysylajic SMS nanumer treeeci

spasw .

Orla

Hotel Sloneczny Zdrej Medical Spa&Wellness
W poprzedniej edycji konkursu spaw Sioneurryrn Alroju
otrzymatowyrbinienie od kapituly .Nowoczesne Vitality
MedicalSPA Wellnessposiada36 gabinetbw wypo5a-
Zonych w najwyrszej klasysprzet rehabilitacyjny spa.
Studio urody orazsalon odnowy biologicznej sprostaja
wymaganiom najbardziej wymagajacych goki . Wstefie
wellness basen jacuzzi oraz sauny(fidska IR).Gtosuj.
wysytapcSMSnanumer 773SS spasw .

--

796762127 Busko-Zd ,Bohaten5w Warszawy 115; 41378 89 00

Dream Spa Starachowice
Oferuje 6 nowoczegnie urzadzonych gabineteiw
wyposaionychw najlepsze aparatury sprzgty najbardzjej
skuteane zabiegi wykonywane przez specjalisti5w.
Do dyspozycji goki niesamowity pokeij relaksu, w

ktòrymmoina sie wyciszye, odpreZye i napiearomatycznej
he rbatki .a takie centrum termalne . Baza zabiegem
ekskluzywne kosmetyki Dr. rena Eds. wysytaj4c

nanumer 72355 spasw .6

Starachowice ,Krywk118

Stowadci Hotel Spa
W ramach strefy Spa&Wellnessdziaiaja gabinety
kosmetyczne. studio masaiu . basen zestrefa saun ijacurzi.

zabiegeiwgokie znajda zabiegi inspirowane
naturaoparte na bogactwie morza ,dobroczynnym
oddzialywaniualgczy wfakiwokiach kosmetycznych
torfuborowinowego atalae luksusowe i
wyselekcjonowanezabiegi , znanych §wiatowych marek. Glom*
wysylaj4cMSna numer otreici -spasw

428 429 Busko-Zdribj ,1-go Map 33 41378 78 79
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Orient Day Spa
Spazaprasz_anaseansez ulyciem nowoczesnych
laserem,wtym depilacje zabiegi odmiadzajace i regenerujoce
skeirezamykanie naczynek. fotoodmiadzanie a tak2e
natradycyjnezabiegi na bazierenomowanych marek.
Goficiemogo z klasycznego
tureckiegorytualu oczyszczaniaciala- hammamu, niezwyklych
kapieli piwnych ,laini tureddej infrared . Gtosuj ,

wysytaje na o - spasw .8

Kielce , Zagárska a

Image Centrum
Salon preinie sig rozwija , zabiegiz zakresu spazostaly
wprowadzone w2015 roku . Kliend znajdo tu miedzy
nnymizabiegi na twarz i ciato, n5inego rodzaju ,
zabiegi leczniae , w tymkqpiele siarczkowe
nowe, oklady i pasta borowinowa . Do dyspozycji takie
solarium,
Glosuj . wysyfajgc SMS 72355 o
lyetnspasw.9

792 373 480 Starachowice ,Kopalniana 8a 501443 532

MalinoveZdre Hotel Medical Spa
Proponuje n52norodnepakiety spa masaie , zabiegi
na bazie wodo siarczkowo czerpano
ze "Mahna" czyaktywnychsIdadników
pochodzenianaturalnego oraz zwykorzystaniem najnowszej
aparatury. Do dyspozycjigoki jest strefa wellness gdzie
moinaopre2ye w baseniezsystemem hydromasaiy ,

saun, tepidarium lub w zewnetrznym jacuzzi.Mosul
wysytaje na 72355 spaswi2

Lena 7

OdysseyClub Hotel Wellness&Spa
W ofercie spa zabiegikosmetyczne na twarz i na Oak),
a takie Ayurweda uzdrawiajacych zabiegem
wywodzacych si zestaroiytnych Inch Ponadto zabiegi
relaksacyjne , regeneruj¡ce , upiekszajace.Do dyspozycji

takie baseny solankowy
wanna spa, saunarium ,studio schladzajace, skalnagrota.

wysytaje SMSna 72355

spasw .13

4137040 00 Dabrowa koio Kielc 413174444
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Europa Business&Spa

Oferuje szeregzabiegdewpielggnacyjnych: r6tne rodzaje
masaty (relaksacyjne, wyszczuplajace ,
aromaterapeutyczne) zabiegi relaksacyjne.
rewitalizacyjne upigkszajgce na twarz .zabiegi na stopy
dfonie , kgpielespaoraz zabiegi w kapsuleNeoQi .

Motnateiskorzystat takte z bezchlorowych basenów ,

jacuzzi, saun,laconium wysylajic SM na
numer72355 treei - spasw

Starachow ice, Radomska 76A

Vita Beauty Therapy
Salon oferujqcy zabiegi na twarz i ciabz zakresu
kosmetologiiodnovvy biologicznej niai redukcji
cellulitu . kere usprawniaja i regeneruja organizm ,
miedzyinnymi masaie nieinwazyjne zabiegi pielggnacyjne
Endermologie LPG, kapiele saune zabiegi wkapsu le
NeoQi z wykorzystaniem alg. Wszystkie zabiegi
poprzedzabezpfatna konsultacja z fachowcem Gfosuj ,
wysylajacSMSnanume 72355 otreSci - spasw .17

733 538 962 Kielce . Jagiellonska 69

Sport Factory
istnieje na rynku od at, niejednolcrotny zdobywca

laur6w w naszym konkursie w zeszlym roku u

honorowanySrebmymLaurem . Priorytetem klubu jest
zapewnienieklientom najwyiszegopoziomu zee , dzigki
starannejselekcji instruktorów . Oferta zajgejest bardzo
bogata, zgodna zbietgcymitrendami Ponadto
dysponujesilowniq oraz urzadzeniami cardio . Glosuj.
wysylaj4c SMSna 72355 fituesssw .2

Kieke Kochanowskiego 8/ 3

41 366 46 53

Adrenalina

Zdobywca Br¡zowego Lauru 2015.Choe dziala dopiero
oddwóch at . prginie serozwija - wsperacuje z
kieleckimiklubami sportowymi . bierze udzialwakcjach
charytatywnych, happeningach .Wysokiej klasysprzet
snowystrefa cardio ciekawezajgcia fitness i przyjazna
atmosferastworzona przezwlakiciela Sebastiana
Drozdowskiego to mocne strony klubu .Glosuj .
wysytajicSMSna 72355 otreci - fitnesssw .3

41362 23 09 Kielce , Warszawslca 218D 604 544 944
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Spa Orchidea w Hotelu Aviator
iejsce zapewn iajace relaksu dzigki

ofercie odprglajacych iupigkszajacych zabiegów
na twarz W przyjemnych wngtrzach odprglajacej
muzyce odbywajq si ciekawe masale ,zabiegi zzakresu
fizykoterapii odnowy biologjcznej . Do dyspozycjigotci
jest strefa relaksu z jaccuzi idwiema saunami.

Glosulwysytapc SMSna
olretcispasw

Kielce Szybowcowa 41

Hotel UroimyskoSpa&Business
Do dyspozycjo jest profesjonalne spaoferujace
bogatywachlarz zabiegów na twarz i dato , posiadajace
komorehiperbarycznq ,kolarium iinne ustugi zzakresu
medical spa, atakte rozbudowanq strefg Aqua: basen
rekreacyjny3 wan nyjacuzzi bicze wodne kurtyng
wodrqwodne lelaki masujace, wyspg z lelakami wstrefie
relaxu, saunarium .Glosuj . wysylaj4cSMS na

spaswil

41 201 04 02 Ceclzyna 44d

Bristol Busko Art&Medical Spa
SPAw Hotelu Bristol w Busku-Zdroju to luksusowe

kosmetyki, odprgiajace masaie rytuaty
przeprowadzaneprzez profesjonalistów wykorzystujqcych
najnowsze rozwiazania w dziedzinie kosmetologii i

medycynyestetycznej . Wofercie odprglajqce masale

upigkszajacezabiegi diadloni i step depilacja, gorace
kapieleodprgiajace4 rodzaje saun. Glosuj wysytajgc
SMSnanumer °treed spasw

Busko-Zdráj ,1-ego Map

696 494 843

Medical Spa Bunkier
dwa pigtra pod ziemia w miejscu gdzie byl

prawdziwy schron przeciwatomowy wybudowany
w czasachPRL. Profesjonalne wyposalenie oraz
doskonalewykwalifikowana kadra zapewnia uslug najwyZszej
jakoki takie w zakresie medycyny estetycznej i

fizjoterapii.Oprecz zabiegów spa, masaly saunasucha, fainia
parowa jaskinia solna wysylaj 5 ria
numer72355 IreSci spa sw.15

413303033 31A 41 263 37 76
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NAJLEPSZE KLUBY FITNESS

Przedstawiamy miejsca nominowane w konkursie

Swigtokrzyski La r Piekna 2016 w kategorii FITNESS.
Wybieramy 3 najlepsze kluby w wojew6dztwie.
Otrzymaja one statuetki Ztotego . Srebrnego i
BrazowegoSwietokrzyskiego Lauru Pena 2016 .
Gtosowadmina poprzez SMSwystany na nu mer 72355 ,
w treki wpisujac slowo FITNESSSWi dodajac

kropce numer przyporzadkowany kandydatowi
na przyklad: FITNESSSW.1 - tre& jaka naley wpisae
pod ajemy pod prezentacja kaidego miejsca . Koszt
sms to 2 ,46 zlotych z VAT.Glosowanie na najlepszy
klub fitness konczy sig we wtorek 28 utego ,
ogodzinie24 . Zwyciezcerw wytonimy na podstawie wyników
gtosowan oceny profesjonalnego jury . Wyniki
poznamyna uraczystej gali finatowej która odbedzie
sie w grode 8 marca , w Dzien Kobiet w Hotelu
Kongresowymprzy alei Solidarnoki 34w Kielcach.

Sport
W ofercie klubu 3 korty do squasha 2 korty do padla ,
sala cardio silowniai salafitness . RÖinorodne zajecia.
wtym zumbg . step,zdrowy kregoslup. rzeibe data.

pump&abs prowadza wykwalifikowani instruktorzy .
K1ubowiczemoga skorzystae take z pomocy trenera
persnalnego.

wysytaja cSMS na nu mer 72355o tredci
fibiesssw .4

Lillowa

Expert Fitness , Centrum Odchudzania Olgi
Chaidskiej
Kilkakrotny zdobywca Ziotego Lauru w swojej kategorii.
Klub oferuje peten wachlarz moil iwoki treningowych -
zajgciagrupowe . sale cardio platformy power plate.
opiekg trenerai dietetyka . Mocnym punktem miejsca
jest indywidualne podejkie do klienta, spotkania
motywujace, monitoring postep6w .Gtosuj wysytajac SMS
na nurner 72355o - frtnessswi

Kielce , Szczecinska 41342 22 24

Studio Ruchu Migta
Studio przyciagajace nastrojem kameralnokia . Klienci

pod opieka wykwalifikowanych instruktarów , ktbrzy
dbaja o postepoy swoich podopiecznych .Treningi
wzbogacaneo najnowsze trendy zbraniy fitness .W ofercie

zarbwnotreningigrupowe ,jak izajecia indywidualne
w rbinorodnej form ie od relaksacyjnych po wysitkowe.

wysylajac MS na numer 72355o tredci -
fitriesssw .5

799155 966 Kielce Chgchiska 5 784 903 302
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FitMania to 800m2 obiektu ldubu fitness . duze
pomieszczeniado ewiczeh, obszerne szatnie . sala
doewiczenfitness ,sitownia istrefa cardio znowoczesnymi
maszynami zestosem amerykarlskiejfirmy Precor.5przet
jest wyposa2ony monitory co umoiliwia oglidanie
filmawwczasietreningu . Klubowiczom udostepnia sie
barekzdietetycznymi positkami.Glond wysytakcSMS
nanurner 77355 fdnesssw .6

Kielce rIqt Lwowskich 72K

Fitness KlubSymetris
Fitness klub Symetris powstat w kwietniu 2008 roku
z o wszystkich miloSnikach fitnessu zdrovvego
stylu 2ycia. Diaklubowiczem bogata oferta
sportowo-rekreacyjna zgodna zaktualnymi trendam wspalczesnego
fitnessu: zajeciakondycyjne , sitowe, wzrriacniajqce,
spalanietkanki ttuszczowej , body&mind.

Glosuj . wysylaj4c SMS nanumer
fitoesssw .7

41 332 48 33 Kielce , Klonowa 55a

Fitness X-Ray
iejsce,Idare powstato z pasjido sportu . Toklub

stworzonyz my o klientach. kteirzyceni sobie
profesjonalizminiezwykle preazng atmosferg .Klubdzialq

2004 roku . Oferuje zajeciapod okiem wy
kwalifikowanychinstruktoreiw, sitownig trening Bulgarian Bag
boks. 1<rav-M age. Wskazawki treningowe , plantreningu

tu na porgdku dziennym . wysytaj4c SMS
nanurner otreid filnesssw

Kielce Sandamiersica

41 362 68 00

Jatomi Fitness Kielce
Warto zapoznae si z bardzo bogatg oferti zajgefitness

idealng dla wszystkich szukajgcychemocji sterowanych
przez ruch i muzyke . Indywidualiki odnajd4
korzystaj4z dobrze wyposaionej strefy card wolnych

oraz mu Itifunkcyjnej klatki Klienci pod
opiewyszkolonejkadry treneraw.

Giosuj . na numer -
fitnesssw .11

413432469 Kielce . wigtokrzyska .Galeria Echo 41 2412700
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Dynarnika&Wellness
Klub oferuje bogata game zajedfitness, migdzy innymi
step, body shape jogg , magic bar bup zumbe
gimnastykgmini miednicy . W Dynamice molna poewiczye
take na ergometrach wiaarskich wziie udziatw
treninguna rowerkach , skorzystaeze strefy cardio oraz
sitown). Doclyspozycji klientem takle sauna isolarium.

Glosuj wysytaj4c SMSnanumer 72355 otreici
fitn esssw.8

Kielce , Paderewskiego 730 220236

Jatomi Fitness Kielce Korona
Klub idealny zarówno diaosòb, rozporrynajqcych swojl
przygode ze sportem ,jak i dowiadczonych
sportowc6w. Profesjonalni trenerzy slula rada oraz pomoca
w ulytkowaniu dobrze wyposalonej strefy
funkcjonalnej, cardiooraz wolnych cigiareiw .Osoby preferujace
zajgciaw grupiedocenia ciekawa iaktualizowana ofertg

fitness. Dodyspozycj takle basen. Gtosuj .
wysylajqcSMSnanumer 72355 treici -fitnesssw

Tien Fitness Club
Klub nastawia signa bogata i interesujaca ofertg zajge
fitness- wzmacniajacych rozciagajacych relaksacyjnych
o reilnym stopniu trudnoci . Tien Fitnessorganizuje

dia dzieci warsztaty ispot kaniao ròinorodnej
tematyce , naeczenie klienta obejmuje go opieka
indywidualnegotrenera proponuje tel porady dietetyczne.
Giosuj , nanumer 72355o -

fitnesssw .9

Kielce , Szermentowski ego 5 508 359 494

Tao Fitness Club
Klub dysponuje strefa cardichsprzetem sitowym finny
Titan maszynami seri) Fit Linedo treningu wszystkich
grup mig niowych orazwolnymi cigiarami-sztangami
hantlami oraz kettle bells. Moina opiekg
instruktora, odnowg biologiczna ,solarium z platform
wibracyjna. ofercie bogata paleta zajgetanecznych ,
kondycyjnych, mentalnych ,sport walk i.Glosut wysyta-

SMSnanumer - fitnessserd3

KielceWarszawska 26 ,Galeria Korona 41241 28 00 Kielce Jagiellonska 62 41 34545 60
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Bodymantak
Bodymaniak oferuje przestronna ,przeszklona i
Idimatyzowanasitown o powierzchni 200m2 . Do dyspozycji
nowoczesny sprzet card atak2e salafitness, naktifirej
odbywaja si reenorodne zajecia: aerobik zumba
tabata brazylijskie ofercie takie cross czyli
treningfunkcjonalny , sporty walki - Muay Thai atakie
masai terapia man ualna.Glosuj wysytajac SMS
nanumer 72355 - fitnesssw .14

Poweriron Sitcnvnia&Fitness

Toblisko 260 m2 powierzchni kilkudziesiecioma
maszynamido dwiczeriaerobowych isilowych .
Profesionalneurzadzenia pomoga nie tyl kospal tfuszcz aletake

zgubie zbedne kalorie . Duiym
atuternPoweriron jest przestronna salado ewiczerS
orazwykwalifikowanitrenerzy personalni.

wysylaj SMS na 723550
fitnesssw .15

Busko-Zdráj ,Wojska Polskiego 2A 502 201 731 Jgdrzej ,Przypkowski ego 43

Fitand Dance

Nietuänkowy !dub fitness oferujacy zajgcia
natrampoliniach . Poskakae a przy tym od naprawdg
intensywny trening mo2naodbye tu trzy razyw
tygodniu. Doskonalaatmosfera , atakie specjalne zajecia
w przebraniach na Mine okazje to bardzo mocne strony
Fit and Dance. chwalone przez klienteiw.
Glosuj . wysylajgc nu er 72355 -
fitnessswia

Tysiaclecia 12

531 459 001

Akademia Holistyczna
Akademil Holistycznejjest szeroko poeta

aktywnote ruchowa cztowieka poczawszy od zajgez
zakresurehabilitacji i powrotu do zdrowia poprzez trening
fitness treningi model ujacesylwetke cztowieka ,
skohczywszyna treningu sportowym izavvodniczym .Zajecia
dedykowane Mwno dzieciom .mlodzie2y jak i
doroslych. wysytajgc SMSnanurner 72355 o
fretdfitnesssw

413308110 Skartysko , Ty siaclecia 12 795 950 777
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Fitness Centrum
W ofercie du2y wy zajee:aerobik zumba ,step,
rowery, zdrowy kregostup .treningfunkcjonalny fit figura.
Do dyspozycji klubowiczOw tak2estrefa cardio oraz

urzadzenia sifowe. Kliencimop skorzystad tak2e z
nowoczesnejklatki wielofunkcyjnej do treningu crossfit.

Glosuj wysylaje SMS na numer 72355 treki
fitnesssw .16

Ostrowiet osied le Sioneczne 17

Olimpia Fitness
Dodyspozycji klientedwklimatyzowana sitownia
wyposaionawprofesjonalne urzadzenia Technogym ,
r62norodnezajeciafitness ponadtorehabilitacja zzakresu
masaiu .fizykoterapia i indywidual ne terapie . Mo2na
skorzystactakie z saunsuchej i parowej solarium oraz
barku zodiywkami inapojami.

wysytajeSMS na 72355 -
fitnesssw

412620777 Ostrowiec , 11listopada 3C

Studio Dance Fitness
Studio tanca ifitnessu SDF to centrum rekreacyjno
sportowezrzeszajace wszystkich zwolenników

aktywnegotrybutycia .Jest to miejsce w kt6iym opreiczzajee
aerobowych itanecznych bechie moina szkolie
wwielu dzieclzinachpod okiem mistrzowskiej kadry
instruktorskiej .Do dyspozycji klient6w 3 profesjonalnie
wyposa2one sale taneczne . Gtosuj ,wysylajgc
na numer 72355 treed - fitnesssw

Jedrzej6w , 11listopada 5

41247 0000

Kombinat Formy
Moina skorzystaOz sitowni wyposa2onej w vvysokiej
klasysprzet marki Life Fitness. Dzieldrozmaito-ki maszyn
moina Cwiczyezareiwno pod redukoji tkanki
tfuszc2owej i zwiekszenia wydolnorki , jak ipod katem
wyczynowej kulturystyki .W ofercie fitness rò2norodne
zajgcia. Moina skonystae z sauny zajec" squashaczy

tajniki sztuk walki. Glosuj . wysylajeSMS
numer 72355o - fitnesssw .21

880142154 Skarlysko . Rejowska 99 791201 401
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