ENTRENAMENT PERSONAL
Sessions individuals o parelles amb un entrenador personal, un
professional amb formació específica per a poder prescriure un
pla d’entrenament individual adaptat a les característiques,
necessitats i desitjos de cada persona.
L’Entrenador Personal treballa individualment amb cada persona,
creant una afinitat social que millora la motivació i aconsegueix un
compromís personal de constància i disciplina.
Els objectius per a contractar un entrenador personal poden ser
molt diversos:
-

Pèrdua de pes
Augment de la massa muscular
Tonificació
Millora de la resistència cardiovascular
Recuperació d’una lesió
Preparació per a unes oposicions
Etcètera

Preu del servei

ABONAT/DA

NO ABONAT/DA

1 Sessió *

36,90€

41€

5 Sessions *

162,50€

180,40€

129€/mes

143,5€/mes

221,50€/mes

246€/mes

1 sessió / setmana**
2 sessions / setmana**

10% de descompte en sessions duo ( 2 persones)
*50% de descompte en la matrícula al abonar-se a les piscines
** 100% de descompte en abonar-se a les piscines

Piscines Municipals Manel Estiarte
Duocastella
c/Viladordis, 5 Manresa
93 874 47 50
info.piscines@aiguesmanresa.cat
www.piscinesmanresa.cat
Segueix-nos a:
@piscinesmanresa
Descarrega’t la nostra APP
Disponible per iOS i Android

SERVEIS

FISIOTERÀPIA
El servei de fisioteràpia ofereix tractaments de problemes
d’esquena, dolors musculars i articulars, lesions esportives,
reeducació postural així com prevenció de lesions.
SESSIONS A L’AIGUA
Treball musculoesquelètic a l’aigua encaminat a la rehabilitació
de lesions o compensació de dolors musculars. El medi aquàtic
ens dona una resistència al moviment i unes condicions de
treball idònies i adaptables a totes les edats i teràpies.
Preu del servei

ESTUDI PILATES
L’Estudi Pilates és l’espai on mitjançant la tècnica de Pilates es
procura el benestar del cos de totes les edats i condicions
físiques.
En el nostre Espai, oferim una atenció i servei personalitzat, ja
que cada cos és únic i necessita un programa d’entrenament
diferent. Treballem de manera individual amb unes màquines
amb sistema de politges, especialment dissenyades per adaptar
els exercicis a diferents tipus de clients, edats, condicions
físiques i patologies; aportant resistència o assistència als moviments.
Ja siguis sedentari o un professional de l’esport, a l’Estudi
t’ajudarem a corregir desequilibris musculars i a ser més eficient
en la teva vida diària.

Preu del servei

ABONAT/DA

NO ABONAT/DA

1 Sessió *

36,90€

41€

5 Sessions *

162,50€

180,40€

129€/mes

143,5€/mes

221,50€/mes

246€/mes

1 sessió / setmana**
2 sessions / setmana**

10% de descompte en sessions duo ( 2 persones)
*50% de descompte en la matrícula al abonar-se a les piscines
** 100% de descompte en abonar-se a les piscines

ABONAT/DA

NO ABONAT/DA

Primera visita

36,90€

41€

Visites posteriors

33,20€

36,90€

1 sessió a l’aigua

33,20€

36,90€

5 sessions a l’aigua

162,35€

180,40€

10 sessions a l’aigua

295,20€

328€

CABINA DE RAIG UVA
Cabina vertical de raigs UVA amb innovadors tubs a base de
col·lagen i vitamina D, que a banda de bronzejar, rejoveneix la
pell. Vuit minuts en aquesta cabina equivalen a 20 minuts de
sol natural en el tròpic.
Preu:
6 sessions

24.70€

LLOGUER D’ARMARIS
Per la teva comoditat t'oferim la possibilitat de llogar un
armariet a la nostra instal·lació. D'aquesta forma venir a fer
esport serà una decisió fàcil i ràpida ja que a l'armari podràs
deixar tot el que necessitis.
Servei exclusiu per a abonats/des.
Preu:
Dipòsit lloguer
Lloguer armariet

28.20€
30.75€/trimestre

