
Medical Fitness





Тренування в нашій спортивній                      
зоні – це більше, ніж                             
відвідування фітнес залу.
Ви отримуєте гарантовану 
трансформацію при мінімумі 
витрат часу. Персональний тренінг 
забезпечує повну кастомізацію 
і виняткову увагу на результат. 
Можливі спліт тренування.                          
Для вдосконалення тіла, зміцнення 
здоров’я та збереження молодості.

З SANDLER WELLNESS & 
AESTHETICS МОЖЛИВО ВСЕ.



У ЧОМУ ПЕРЕВАГА                            
ОНОВЛЕНОЇ ЗОНИ ДЛЯ 
АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ?

• Виключно персоналізовані 
тренування з урахуванням вашої 
фізичної форми, призначень 
лікаря-куратора і ваших 
побажань для відновлення                                                 
і зміцнення здоров’я, 
створення функціонального                                                  
і привабливого тіла. 

• Варіативність фізичних 
навантажень при максимальній 
ефективності тренувань.                           
Ми підібрали найбільш дієві схеми 
прокачування, жироспалювання 
і підвищення ендорфінів через 
рух. Пілатес, фітнес і танці – 
кожен знайде відповідний                                      
для себе вид занять для 
зміцнення м’язів, реабілітації, 
поліпшення координації                                       
та вдосконалення тіла. 



• Ми планомірно вдосконалюємо 
і розширюємо спортзал                                       
і танцювальні секції, щоб 
спортивна зона нашого центру 
відповідала вашим найвищим 
вимогам. У 2021 році вас 
чекає багато нового – стежте                                  
за новинами, ми будемо дивувати!





Персональний тренер допоможе 
підібрати оптимальну схему 
силових і аеробних занять                                                
для підвищення рівня фізичної 
підготовки та витривалості, 
зміцнення і нарощування м’язової 
маси або спалювання жирів. 
Залежно від ваших уподобань 
і показань індивідуальний 
план буде включати динамічні 
тренування TRX з адаптовними 
навантаженнями, роботу з вільними 
вагами і тренажерами, стретчинг 
і кінезітерапію. Будь-яка мета 
досяжна, якщо поєднати ефективні 
тренування з інтеграцією здорового 
способу життя. Це нескладно, коли 
є індивідуально розроблений план 
харчування і контроль показників                    
з боку терапевта.

 

Фітнес





Йога

Не варто недооцінювати 
оздоровлюючий потенціал давньої 
практики. Індійська гімнастика 
допоможе підвищити гнучкість                           
і витривалість – ключові показники 
молодості тіла, зміцнить мускулатуру 
і дозволить перезавантажити мозок. 
Повне розслаблення і медитація після 
напруженого дня або переважно 
статичне навантаження, від якого 
ви несподівано втомитеся не менше, 
аніж від роботи з гантелями –                          
ви зможете знайти саме те, що вам 
потрібно. Йога подарує нові навички 
дихальних практик для релаксу, 
прокачає координацію і зміцнить 
м’язи-стабілізатори.





Створена для реабілітації                                   
та відновлення координації 
тіла програма вправ зміцнить 
тіло і надасть комплексний 
оздоровлюючий ефект. Контрологія 
– вид тренування, що лежить в основі 
пілатесу, головною метою ставить 
навчання балансу, координації, 
синхронізації рухів і дихання, 
активацію природних процесів 
відновлення організму. Нехай 
розміреність і відсутність необхідності 
в спеціальному обладнанні вас 
не бентежить, пілатес ефективно 
допомагає істотно збільшити силу                                                    
і витривалість, зробити тіло міцним                    
і привабливим.

 

Пілатес





Для любителів динамічного спорту 
– різні танцювальні тренування. 
Тримайте в тонусі м’язи і зміцнюйте 
серцево-судинну систему стильно 
і енергійно. Якщо ви ніколи не 
пробували себе в танці – саме час 
ризикнути. Розкрийте в собі приховані 
таланти. Індивідуальні або спільні 
тренування з вашою партнеркою 
допоможуть не тільки поліпшити 
поставу, навчитися відчувати ритм                                     
і підвищити пластичність рухів, знайти 
нове джерело позитиву і драйву, 
а й подарують привід дивувати                                         
і захоплюватися вами                              
прекрасній статі.

Танці
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