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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!

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

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:

ht

* Vægttabshold
(www.iduva.dk)
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* Spinning
* Zumba
* Bodyfitness
* Yoga
* Boksetræning
* Cirkeltræning
* Udendørscykling

Hos os er
alt med i pr isen:

Fri styrketræning
Personlig programlægni
ng
Opfølgning af program
Fedt% måling
Holdtræning
Generel kostvejledning
- Kig forbi og få en gr ati
s
rundvisning eller prø vet
ime
på et af vores hold
(max én pr. person)

Maribo Motion & Fitness
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Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 07.00-21.00
kl. 09.00-21.00
kl. 07.00-21.00
kl. 09.00-21.00
kl. 07.00-18.00

Lørdag kl. 08.00-13.00
Søndag kl. 09.00-12.00

THGIMassage
L KNALS Maribo
Fysiurgisk
Fysiurgisk massage...

8 te iv redyblit ssentiF & noitoM obiraM soH
øger blodcirkulationen
neg3
u mo egnag 2 moK .margorpeknals sregu
og fjerner derved affaldstoffer.
te redyblit iV .regu 8 åp gk 8 lit po gid bat go
råf å3
sgfjerner
o gid eog
baafhjælper
t ta fa neinfiltrationer,
dis dev ud spændningsrovh ,bølrof
hovedpine,
.litssvil erstress,
ednusmusearm,
ne lit rebiskiasproblemer,
aksder
ryg-, nakke og skuldersmerter

3

redlohedni tebølrof thgiL knalS
gninærtsellæF
gninjev giltnegU
PrisER...
kr. ....................... 165,garter30
of minutter
tsoK
45
minutter
kr.
....................... 245,gninært latneM
bakssellæf g60
o nminutter
oitavitoMkr. ....................... 300,gninvigdår gilnosreP
Ring for aftale på telefon 54 75 90 27 / 25 39 90 25

afhjælper træthed

Kidnakken 5, Maribo
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Det er helheden,
der gør forskellen
Det er det særlige ved iduva!
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Kosterstatning
ĞŶŵĞƐƚĞīĞŬƟǀĞ
ŵĊĚĞĂƚƚĂďĞƐŝŐƉĊ͘
/ŬŽŵďŝŶĂƟŽŶŵĞĚŵŽƟŽŶ͕
čŶĚƌŝŶŐĂĨŬŽƐƚŽŐŵĞŶƚĂů
ŝŶĚƐƟůůŝŶŐĞƌĚĞƚǀĞũĞŶƟůĞƚ
ǀĞůůǇŬŬĞƚǀčŐƩĂď͘

iduva online

/ŶƐƉŝƌĂƟŽŶƐͲŽŐǀĞũĞŵƆĚĞƌ

ĞŶĚĂŐůŝŐĞŚũčůƉƟůĂƚ
ŚŽůĚĞĨŽŬƵƐŽŐƐŬĂďĞŵŽƟǀĂƟŽŶ͘
ĞƚĞƌŚĞƌ͕ǀŝŚũčůƉĞƌĚŝŐƟůĂƚďůŝǀĞ
ĞŬƐƉĞƌƚƉĊĚŝŶĞŐĞŶƐƵŶĚŚĞĚ͘
^ŬƌŝǀƟů͞ƐƉƆƌŐĞŬƐƉĞƌƚĞƌŶĞ͕͟
ƐĊƐǀĂƌĞƌǀŝƟůďĂŐĞŝŶĚĞŶĨŽƌ
ϮϰƟŵĞƌʹŽŐƐĊƉĊĨƌŝĚĂŐĞ͘

DƆĚĞƌŶĞĞƌĚĞŶƉĞƌƐŽŶůŝŐĞ
ŬŽŶƚĂŬƚŵĞůůĞŵĚŝŐŽŐĚŝŶ
ǀĞũůĞĚĞƌŽŐĚĞĂŶĚƌĞĚĞůƚĂŐĞƌĞ͘
ĞƚĞƌŚĞƌ͕ǀŝŚũčůƉĞƌĚŝŐŵĞĚ
ĂƚƐčƩĞŚĂŶĚůŝŶŐƉĊĚŝŶĞ
ŵĊůƐčƚŶŝŶŐĞƌ͘
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lo

DĂƌŝďŽDŽƟŽŶŽŐ&ŝƚŶĞƐƐ

.k..alt

Maribo
Motion & Fitness
<ŝĚŶĂŬŬĞŶϱ͕ϰϵϯϬDĂƌŝďŽ

důĨ͘ϱϰϳϱϵϬϮϳͬϮϱϯϵϵϬϮϱ͕ŵĂƌŝďŽŵŽƟŽŶŽŐĮƚŶĞƐƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
Kidnakken 5, 1. sal, 4930 Maribo

Telefon 54 75 90 27
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