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VelkoMMen
Forestil dig en verden, hvor du føler dig 

velkommen og hvor personalet er interesseret i, 
at du når dine ønsker og behov. Et sted, hvor du 

kan være dig selv eller træne sammen med andre 
- et sted hvor mulighederne er store og 

hvor omgivelserne er hyggelige.

Velkommen til Maribo Motion & Fitness 
- dit lokale fitness center. Vi har dedikerede 

medarbejdere, som udover at være veluddannede, 
også husker og forstår, det er mennesker 

vi arbejder med!

Maribo Motion oG Fitness tilbyder...
3 masser af plads - 700 kvm. = ingen ventetider
3 hyggelige omgivelser
3 masser af kredsløbsudstyr
3 cykler, skimaskiner, stepmaskine, 
    romaskiner og løbebånd
3 masser af styrketræningsmakiner (Cybex og Teca)
3 frivægte og bolde

3 Hold: 
* Vægttabshold
   (www.iduva.dk)
* spinning
* Zumba 
* Bodyfitness
* yoga
* boksetræning
* Cirkeltræning
* Udendørscykling

VELKOMMEN 

Forestil dig en verden, hvor du føler dig 
velkommen og hvor personalet er interesseret i, 
at du når dine ønsker og behov. Et sted, hvor du 

kan være dig selv eller træne sammen med 
andre – Et sted hvor mulighederne er store og 

hvor omgivelserne er hyggelige. 

Velkommen til Maribo Motion & Fitness – dit 
lokale fitness center. Vi har dedikeret 

medarbejdere som udover at være veluddannet, 
også husker og forstår det er mennesker vi 

arbejder med. 

Spinning 

Zumba 

Crosstrainer 

Fitness 

Massage 

Styrketræning 

Konditionstræning 

Cafe 

Slank Light 

Løbebånd 
Cykling 

Ryg træning 

Step 
Bodytoning 

Pilates 

MBL 

Romaskine Hos os er 
alt Med i prisen: 

Fri styrketræning
personlig programlægning

opfølgning af program
Fedt% måling
Holdtræning

Generel kostvejledning
- kig forbi og få en Gratis rundvisning eller prøvetimepå et af vores hold 

(max én pr. person)

Maribo Motion & Fitness

støt
 lokalt...

SLANK LIGHT 

Hos Maribo Motion & Fitness tilbyder vi et 8 
ugers slankeprogram. Kom 2 gange om ugen 

og tab dig op til 8 kg på 8 uger. Vi tilbyder et 
forløb, hvor du ved siden af at tabe dig også får 

redskaber til en sundere livsstil. 

Slank Light forløbet indeholder 
Fællestræning 
Ugentlig vejning 

Kost foretrag 
Mental træning 

Motivation og fællesskab 
Personlig rådgivning 

Velvære 

Livsglæde 

Overskud 

Form 

Wellness 

Selvtillid 

Energi til mere 

Vaner 

Frisk 

Socialt 
Slank 

Mere rask 

Sund 

Bodytoning 

Smidig 

Smuk 

Immunforsvar 

nyHeder
i Maribo Motion & Fitness 
3 Centeret er nymalet og 
fremstår mere hyggeligt

3 ny sal til en masse nye hold
3 Mere kredsløbsudstyr

3 og vi har naturligvis stadig 
vores øvrige faciliteter
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FysiUrGisk MassaGe Maribo
Fysiurgisk massage...

øger blodcirkulationen
og fjerner derved affaldstoffer.

fjerner og afhjælper infiltrationer, spændnings-
hovedpine, stress, musearm, iskiasproblemer,
ryg-, nakke og skuldersmerter

afhjælper træthed

3

3

3

kidnakken 5, MariboMaribo Motion & Fitness

SLANK LIGHT 

Hos Maribo Motion & Fitness tilbyder vi et 8 
ugers slankeprogram. Kom 2 gange om ugen 

og tab dig op til 8 kg på 8 uger. Vi tilbyder et 
forløb, hvor du ved siden af at tabe dig også får 

redskaber til en sundere livsstil. 

Slank Light forløbet indeholder 
Fællestræning 
Ugentlig vejning 

Kost foretrag 
Mental træning 

Motivation og fællesskab 
Personlig rådgivning 

Velvære 

Livsglæde 

Overskud 

Form 

Wellness 

Selvtillid 

Energi til mere 

Vaner 

Frisk 

Socialt 
Slank 

Mere rask 

Sund 

Bodytoning 

Smidig 

Smuk 

Immunforsvar 

SLANK LIGHT 

Hos Maribo Motion & Fitness tilbyder vi et 8 
ugers slankeprogram. Kom 2 gange om ugen 

og tab dig op til 8 kg på 8 uger. Vi tilbyder et 
forløb, hvor du ved siden af at tabe dig også får 

redskaber til en sundere livsstil. 
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priser... 30 minutter kr.  ......................  165,-
 45 minutter kr.  ......................  245,-
 60 minutter kr.  ......................  300,-

ring for aftale på telefon 54 75 90 27 / 25 39 90 25

støt
 lokalt...

ÅbninGstider
Mandag  kl. 07.00-21.00
tirsdag  kl. 09.00-21.00
onsdag  kl. 07.00-21.00
torsdag  kl. 09.00-21.00
Fredag  kl. 07.00-18.00
lørdag  kl. 08.00-13.00
søndag  kl. 09.00-12.00



Vægttabshold
www.idUVa.dk

Det er helheden,  
der gør forskellen

Det er det særlige ved iduva!

iduva online
 

 
 

Kosterstatning
 

 

 

Maribo Motion & Fitness
kidnakken 5, 1. sal, 4930 Maribo
telefon 54 75 90 27

støt lokalt...

nyt! 
NYt! NYt!

nyt!



Vægttabshold
www.idUVa.dk
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