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Innowacyjny trening 
nowoczesną technologią 

EMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty Minimalizm Satysfakcja 
• Poprawa wytrzymałości 
• Utrata tkanki 
tłuszczowej 
• Redukcja cellulitu 
• Zmniejszenie bólu 
pleców 

• Oszczędność czasu 
• Stymulacja aż dziewięciu 
mięśni 
• EMS o 40% bardziej 
efektywny niż trening 
tradycyjny 

• Znikome obciążenie 
stawów 
• Polepszenie 
samopoczucia 
• Świetna kondycja 
fizyczna i psychiczna 

 

PROMOCJA!!! 
Dwa pierwsze wejścia w cenie 99zł! 
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Zaufaj nam – inni już tego dokonali! 

 

 

„Bardzo ciekawy trening. Jestem 

wdzięczna za profesjonalne 
podejście Trenera” 
Karolina Gacek, żona Piotra Gacka,  
libero reprezentacji Polski siatkarzy 
  

 

 

 

 
„Świetny efektywny trening pod 
okiem profesjonalnych Trenerów. 
Wielkie dzięki!” 

Marcin Wichary, bramkarz reprezentacji Polski  
w piłce ręcznej 

 

 

 

 

 

 

„Serdecznie polecam! Extra 
klimat, świetni ludzie  
i magiczny sprzęt. Pół godziny, 
a czuję się jak po pół dnia 
treningu. Warto spróbować!” 
  Katarzyna Śliwińska, Gdańsk 

mailto:30pts.rezerwacja@gmail.com
http://www.facebook.com/30pts


#BeMoreHero 

30' Personal Training Studio         tel. 669 – 861 – 183 

ul. Grunwaldzka 569,         e-mail: 30pts.rezerwacja@gmail.com 

80-339 Gdańsk               www.facebook.com/30pts 

CENNIK 
 

Treningi Cena 

1 139 

4 480 

8 880 

12 1300 

20  

(Karnet dla dwojga) 

1880 

 

 

 

Trening EMS to stosowana od lat w fizjoterapii elektrostymulacja 

mięśni, która znalazła z powodzeniem zastosowanie w sporcie  

i medycynie estetycznej.  

Trening EMS wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za utrzymywanie 

prawidłowej postawy ciała, redukuje tkanki tłuszczowej i cellulitu a także 

zapewnia poprawię kondycji fizycznej oraz  polepszenie wyglądu skóry. 

 

 

W ofercie posiadamy: 

• treningi personalne pod okiem specjalistów 

• fachową pomoc medyczną – fizjoterapia oraz hirudoterapia 

• praktyczne porady dietetyka 

• profesjonalne suplementy firmy NUTREND oraz SHAPE IT 

 

 

 

Rezerwacji prosimy dokonywać bezpośrednio 

na naszą skrzynkę e-mail: 

30pts.rezerwacja@gmail.com  

bądź kontaktując się z nami pod nr telefonu:  

669 – 861 - 183 
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