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CZWARTEK, 19 LISTOPADA 2015
NASZEMIASTO

www.naszemiasto.pl

22 listopada. godz. 11, hala widowiskowo-sportowa, ul. Śniadeckich 4, wstęp wolny po uprzednim zgłoszeniu

NASZ PATRONAT

Miesięcznik „MM Trendy” obchodzi swoje drugie urodziny.
Z tej okazji zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - I Maraton
Fitness w Koszalinie.
#Katarzyna Chybowska

PROGRAM:

godz. 11-11.40: zumba (Anna Wojnarowska)
godz. 11.50-12.20: cardio workout (Ania
Majchrowska
godz. 12.30-13.00: jędrne ciało +stretch (Ania
Majchrowska)
godz. 13.10-13.40: interwał (Patrycja Bokiej)
godz. 13.50-14.20: pilates (Agnieszka
Jełowicka).
godz. 14.30-15.00: joga (Agnieszka Jełowicka)

aa Czekają nas wspólne ćwiczenia pod okiem najlepszych trenerów z Centrum Rekreacji Forma,
Balans Fitness Klub, Zumba Ania
Wojnarowska, w siedmiu półgodzinnych, zróżnicowanych treningach. I to nie wszystko, na co
możecie liczyć. Specjalnie dla was
tygodnik „MM Trendy” zaprosił
ekspertów z różnych dziedzin,
aby zadbali o wasze zdrowie i urodę. Wśród nich będzie Agnieszka
Kobalczyk, dietetyczka z Prywatnej Przychodni Specjalistycznej
PulsMed, która za pomocą specjalnego urządzenia nowej generacji dokonywać będzie analizy
składu ciała. Będzie też można
u niej zasięgnąć fachowej porady.
W dniu maratonu Remedica

REKLAMA

Szykuje się świetna zabawa dla wszystkich aktywnych pań
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bezpłatny dodatek

KSIĘGA IMION - cz. I
Poznaj ukryte znaczenie swojego imienia lub wybierz idealne imię dla swojego dziecka.
Pamiętaj, wybór imienia ma wpływ na charakter człowieka.

REKLAMA

FOT. FOTOLIA.PL

I Maraton Fitness w Koszalinie.
Przyłącz się do wspólnej zabawy
przygotowuje dla was specjalny
dzień otwarty. Czekać będą
na was eksperci, między innymi:
psychodietetyk, podolog, trener
personalny. Będzie też okazja
do spotkania się z zawodniczkami Energa AZS Koszalin.Tyle
atrakcji, że może zakręcić się
w głowie. Dlatego organizatorzy
przewidzieli strefę chilloutu,
gdzie na wygodnych leżakach będziecie mogli się zregenerować.
Żebyście się tam nie nudzili, przygotowali kolejne atrakcje, w tym
fotobudkę, w której będziecie
mogli sobie zrobić wyjątkową pamiątkę. Będzie i coś dla ciała: Restauracja Fregata zaprosi wszystkich uczestników maratonu
na przekąski fit.

Gdybyście zaś musieli zabrać
na maraton swoje pociechy, też nie
będzie problemu. Czekać na nie będzie kącik zabaw, w którym ma obowiązywać zasada – zero nudy! Dzieciaki będą się bawić pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry z Sali Zabaw Smokuś. Wszystkie
atrakcje są bezpłatne, ale - ze względów bezpieczeństwa - trzeba się
na imprezę zapisać (patrz ramka).
Uwaga! Obowiązkowo musicie
mieć obuwie sportowe na zmianę.

#zgłoszenia
pod adresem:
fitness@gk24.pl
(imię, nazwisko, nr telefonu).
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