Succesvol Fit
‘Als je fit
bent blijf
je scherp.
dat kan al
met workouts
van 30
minuten!’

Conditie & Kracht
Je wilt je conditie verbeteren en sterker
worden, zodat je lekker in je vel zit! Wij gaan
je helpen om dit te bereiken. Je voelt je weer
energiek en ervaart minder stress. Dit ga
je bereiken met de verschillende sporten,
of combinaties daarvan, die we geven bij
StrongPT.
Kickboksen
Sla alles eens lekker van je af! Wij leren je
(kick)bokstechnieken en zorgen voor een
intensieve workout voor je hele lichaam. Krijg
meer energie, kracht, techniek en conditie van
deze leuke, uitdagende en intensieve training!
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Succesvolle
Combinatie

Personal Training

Personal Training is sporten en bewegen
onder persoonlijke begeleiding van een
Personal Trainer met een programma
afgestemd op jouw doel en wensen.
Daardoor is het de meest effectieve
manier van trainen voor iedereen.
De Personal Trainers van Strong PT geven
1 op 1 trainingen, maar ook small group
trainingen aan 2 tot 4 personen.
Strong PT biedt met een team van
mannelijke en vrouwelijke trainers,
dè begeleiding om je persoonlijke doel
te bereiken en je fit te voelen.

Voordelen

Persoonlijke Veiligheid
Wat kan jij zelf doen om
je eigen veiligheid te
vergroten? Heel veel!
We leren je veiliger en
bewuster door het leven
te gaan en dat je kan
ingrijpen bij dreigende
situaties. Training in
lichaamstaal, mindset
en fear management
technieken, gebaseerd
op decennialange onder
zoeken, helpen je daarbij.

Afvallen / Aankomen
Het is tijd om die over
tollige kilo’s kwijt te
raken. Je wilt je weer fit
voelen en strakker in je
vel zitten. Met ons op
jouw lijf geschreven afvalen trainingsprogramma
en jouw inzet gaat dat
zeker lukken. Wil je er
juist spiermassa bij? Wij
adviseren en trainen
je om ook dat doel voor
elkaar te krijgen!

• Het is jouw “stok achter de deur”.
• Begeleiding van een professional.
• Trainen zoals jij dat wilt.
• Je boekt sneller resultaat.
•	Jouw trainer motiveert en brengt focus aan.
• Je traint op een veilige en leuke manier.
• Je krijgt persoonlijke aandacht.
• De trainingen zijn effectief en uitdagend.
•	Trainen op tijden die passen in jouw agenda.
•	Complete trainingen vanaf 30 minuten.
We gaan er samen voor zorgen dat jij jouw
doel bereikt! Neem contact met ons op voor
een vrijblijvende afspraak.
Strong PT
Koningstraat 34, 2671 JV Naaldwijk
0174-768029 | 06-52087004
info@StrongPT.nl | www.StrongPT.nl

