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Θέλετε απλά να γυμναστείτε;
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Είναι η επιστημονική μέθοδος όπου με κατάλληλο πρόγραμμα
γυμναστικής επιτυγχάνουμε θαυμαστά αποτελέσματα, σε μικρό
χρονικό διάστημα και με τον μικρότερο κόπο.
Προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα που πραγματικά θυμίζουν
μεταμόρφωση.

Ή να κάνετε TRANSFORMATION;

Αν θέλετε να βελτιώσετε σε εκπληκτικό βαθμό:
Το ΠΡΟΣΩΠΟ
Το ΣΩΜΑ
Την ΗΛΙΚΙΑ ( αλλάξτε την μεταβολική σας ηλικία, θα δείχνετε και θα
αισθάνεστε πολύ νεότεροι )

Tα πρόγραμματα TRANSFORMATION στην Ελλάδα,
πραγματοποιούνται κατά αποκλειστικότητα στα MEGA GYM.

Την ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΑ ( ταχύτητα σκέψης, δημιουργικότητα, ενέργεια )
Να βελτιώσετε κάθε είδους ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ή ακόμη

To TRANSFORMATION στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2013 έχοντας
μεταμορφώσει χιλιάδες άτομα που βρίσκονται καθημερινά ανάμεσα μας.

Το Transformation αποδίδει σε 5 άξονες.
1. Πρόσωπο: Καύση του λίπους αλλά διατήρηση και τόνωση των μυών, ώστε να σχηματίζονται
όμορφες γωνίες. Πολλοί όταν χάνουν βάρος το πρόσωπό τους ασχημαίνει και αυτό, γιατί χάνουν
τον μυϊκό ιστό του προσώπου.Το Transformation δημιουργεί το τέλειο πρόσωπο. Είναι
εκπληκτικό.
2. Σώμα: Καύση λίπους ή αύξηση μυϊκού ιστού σε όποιο επίπεδο επιθυμείτε. Δεν έχουμε
κανέναν περιορισμό. Χάσιμο λίπους χωρίς μυϊκή η δερματική χαλάρωση. Πράγμα το οποίο είναι
μοναδικό.
3. Μεταβολική ηλικία: Στην πράξη δείχνουμε πολύ νεότεροι, με πιο σφιχτή και λαμπερή
επιδερμίδα.
4. Μυαλό: Οξυδέρκεια που χτυπάει κόκκινο. Ορμόνες χαράς και ευτυχίας, λίμπιντο για ζωή και
δημιουργία. Ιδανικό για όλους. Επιχειρηματίες, σχεδιαστές και κάθε άνθρωπο που θέλει μια
καλύτερη εργασία και μια καλύτερη ζωή.
5. Βελτίωση ασθενειών όπως ο σακχαροδιαβήτης τύπου 2, η δυσλιπιδαιμία, η
υπερινσουλιναιμία, το μεταβολικό σύνδρομο κτλ.Ακόμη αποκατάσταση μυοσκελετικών
προβλημάτων από τραυματισμούς, χειρουργεία κτλ. Σε αυτό το κομμάτι υπάγεται και η αύξηση
της φυσικής κατάστασης, της αντοχής και η βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού.

και ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ πρόβλημα.

Τότε χρειάζεστε TRANSFORMATION!

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

60 λεπτά ποιοτικής προπόνησης που
αυξάνει τον μεταβολισμό, καίει το λίπος
και δυναμώνει μύες, πνεύμονες και
καρδιά.
Ιδανική γυμναστική για όσους τώρα
αρχίζουν να γυμνάζονται αλλά και για
αυτούς που η γυμναστική είναι πια βίωμά
τους βρισκόμενοι σε ανώτερα επίπεδα.
Οδηγεί σε έντονη γράμμωση.
Μεγάλο της ατού είναι η παραγωγή
ορμονών ευεξίας και αντιγήρανσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καύση λίπους - Ενδυνάμωση Γράμμωση - Φυσική κατάσταση

Θέλεις ένα όμορφο σώμα;

MEGA POWER

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

60 λεπτά δυναμικής προπόνησης για αρχάριους και για
προχωρημένους.
Αυξάνει τον μεταβολισμό ώστε το λίπος να καίγεται
εύκολα.
Βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την φυσική κατάσταση, την
δύναμη, την εκρηκτικότητα.
Οδηγεί σε βαθυά γράμμωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φυσική κατάσταση - Ενδυνάμωση,
Καύση λίπους - Γράμμωση

Μπορείς να τα καταφέρεις!

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Αν θέλετε αύξηση του μυϊκού ιστού και παράλληλα βαθυά
γράμμωση τότε αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για εσάς.
Δεν έχει σημασία αν είστε αρχάριος ή προχωρημένος.
Οι έμπειροι επαγγελματίες γυμναστές μας θα σας
καθοδηγήσουν και μαζί με τις εκπληκτικές τεχνικές του
Transformation θα δείτε το σώμα σας να μεταμορφώνεται σε
ένα δυνατό και γραμμωμένο σώμα με βαθυά γράμμωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μέγιστη αύξηση μυϊκού ιστού και
γράμμωση για απαιτητικούς

Τα καλύτερα αποτελέσματα!

MEGA VIBE
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

C E N T E R
T R A N S F O R M AT I O N

B O D Y FA C T O R Y

MEGA VIBE

Δεν έχεις πολύ χρόνο αλλά θέλεις θαυμαστά αποτελέσματα;
Τότε θέλεις MEGA VIBE!
Αρκούν 20 λεπτά δύο φορές την εβδομάδα!
Αυξάνει τον μεταβολισμό στο μέγιστο!
Το λίπος καίγεται σαν λάδι στην φωτιά!
Ενεργοποιεί τις μυϊκές σου ίνες κατά 98% όταν η καλύτερη
συμβατική γυμναστική φτάνει μετά δυσκολίας στο 40%.
Αυτό σημαίνει ότι πετυχαίνει γρήγορη ενδυνάμωση, και καύση
λίπους σαν να έκανες δύο ώρες έντονη προπόνηση.
Πετυχαίνεις γρήγορα, γράμμωση, καύση λίπους και μυϊκή
ενδυνάμωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μυϊκή τόνωση - Ενδυνάμωση - καταπολέμιση του
πόνου σε αυχένα, μέση και αρθρώσεις Φυσικοθεραπεία - καύση λίπους - ενεργοποίηση
μεταβολισμού - καταπολέμηση κυτταρίτιδας

Η έξυπνη λύση είναι εδώ!

Πανέμορφες αίθουσες Pilates με κρεβάτια Cadillac και Reformer.

MEGA PILATES
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Νιώθεις πόνους στο σώμα, στην πλάτη
η στις αρθρώσεις;
Έχεις πονοκεφάλους;

Πρόγραμμα με
κρεβάτια Pilates ειδικά
διαμορφωμένο και
εξελιγμένο στις
απαιτήσεις αλλά και
τις ανάγκες του
Έλληνα αθλούμενου.

Νιώθεις κούραση και μια ανεξήγητη
ατονία;

To MEGA PILATES είναι και για
σένα!

Σε κυριεύει το άγχος;
To MEGA PILATES είναι για σένα!
Θα σου δώσει ζωντάνια και ευεξία!
Θα σε δυναμώσει με τον πιο ασφαλή
τρόπο ώστε να έχεις δύναμη, αντοχή και
θα καταπραΰνει κάθε πόνο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεν νιώθεις κανέναν πόνο αλλά
θέλεις να έχεις ζωντάνια ευεξία και
καλή ανάρρωση των μυών σου από
την άθληση ή την κουραστική ημέρα
σου;

Θα σου δώσει εκτός από ζωντάνια
και ευεξία, μυϊκή χαλάρωση που θα
οδηγήσει σε μυϊκή τόνωση και
αποκατάσταση.
Η αίσθηση μετά από ένα μάθημα
MEGA PILATES είναι τέλεια!

Μυϊκή τόνωση - Ενδυνάμωση - θεραπεία
του πόνου σε αυχένα, μέση και αρθρώσεις Φυσικοθεραπεία - Σωστή στάση σώματος

Δοκιμασέτο θα εντυπωσιαστείς!

C E N T E R
T R A N S F O R M AT I O N

B O D Y FA C T O R Y

MEGA ANALYSIS

MEGA ANALYSIS

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Λεπτομερή και πλήρη
σωματική ανάλυση που
μας οδηγεί στον τέλειο
σχεδιασμό προγραμμάτων
γυμναστικής και

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γνώση του σώματος και της συμπεριφοράς του.
Σύμμαχος στο να οδηγούμε το σώμα μας στα αποτελέσματα που θέλουμε εύκολα
και γρήγορα.
Μπορούμε να πετύχουμε γράμμωση, καύση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού σε
μέγιστα επίπεδα χωρίς τον κίνδυνο να κάψουμε τον πολύτιμο μυϊκό ιστό μας.

Ανάλυσέ το αξίζει!

Οδηγός για την καταπολέμηση βελτίωση ή και θεραπεία ασθενειών.
Είναι ο καθρέπτης του σώματός μας που στα έμπειρα χέρια των ειδικών μας γίνεται
ο χάρτης δράσης για ότι θέλουμε να πετύχουμε.

CENTER
T R A N S F O R M AT I O N

M I N D FA C T O R Y

MEGA MIND

MEGA MIND

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Θέλεις να σκέπτεσαι γρηγορότερα;
Θέλεις να παίρνεις γρήγορά αλλά σωστές
αποφάσεις;
Θέλεις η μνήμη και η οξυδέρκειά σου να χτυπάνε
κόκκινο;
Θέλεις να τσακίσεις το άγχος και να νιώθεις μια
ανεξήγητη ευεξία;
Τότε το MEGA MIND είναι αυτό που χρειάζεσαι!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οξυδέρκεια, ταχύτητα σκέψης,
αποφασιστικότητα, ευεξία εξουδετέρωση του
άγχους.

Η σκέψη μας οδηγεί!

MEGA NUTRITION

C E N T E R
T R A N S F O R M AT I O N

B O D Y FA C T O R Y

MEGA NUTRITION

Ο εύκολος τρόπος

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλη
διατροφή χρειάζεται ένα σώμα που δεν
γυμνάζεται και άλλη διατροφή ένα σώμα
που γυμνάζεται.
Το σώμα που γυμνάζεται χρειάζεται
ενέργεια. Χρειάζεται κατάλληλο φαγητό.
Αλλιώς θα υπάρξει αντί για καύση λίπους,
καύση μυϊκού ιστού. Αυτό δεν το θέλουμε
σε καμία περίπτωση και είναι
καταστροφικό για την εικόνα του σώματος
μας, για την διάθεσή μας και για την υγεία
μας. Οδηγεί σε κατάθλιψη και σε
επαναφορά του βάρους που χάσαμε και
όχι σε μύες αλλά σε λίπος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δεν πρέπει να μετράμε τα κιλά που
χάνουμε σε βάρος αλλά τα κιλά που
χάνουμε σε λίπος.
Απαγορεύεται να χάνουμε μυϊκό ιστό.
Η καύση λίπους χωρίς να καίμε τον μυϊκό
μας ιστό είναι το βασικότερο πρωτόκολλο
του TRANSFORMATION και οι ειδικοί
έχουν βρει τον τρόπο να το επιτυγχάνουν.
Έτσι οδηγούμαστε πιο γρήγορα στον
στόχο μας χωρίς να έχουμε εξάντληση
του οργανισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο καλύτερος σύμμαχος στην καύση
λίπους, στην μυϊκή ανάπτυξη και στην
γράμμωση.

Ποιο πρόγραμμα να επιλέξω;
Προσωπική επίβλεψη από
τους πιο έμπειρους
επαγγελματίες γυμναστές!

Σκοπός του έμπειρου επαγγελματία
γυμναστή είναι να ακολουθήσει το
πρωτόκολλο TRANSFORMATION
έτσι ώστε να επιλέξει το κατάλληλο
πρόγραμμα για εσένα;

Ποιο κάνει για μένα;
Ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα
για εσένα;
Αυτό που θα σου δώσει τα καλύτερα
αποτελέσματα, στον μικρότερο χρόνο
με τον μικρότερο κόπο!

Ποιο θα μου δώσει τα
καλύτερα αποτελέσματα;

Ποιο θα με μεταμορφώσει;

Θέλεις ένα όμορφο σώμα;
Εμπιστεύσου τον εαυτό σου
μπορείς να τα καταφέρεις

Το μόνο που χρειάζεται είναι
να βρεθείς στο κατάλληλο περιβάλλον!

Όποιος και αν είναι αυτός!
Τι λες; Θα μπεις στην ομάδα μας;

Στο κατάλληλο γυμναστήριο!
Εμείς εδώ στα Mega Gym έχουμε πολύτιμη
εμπειρία 27 ετών, δίνοντας χειροπιαστά
αποτελέσματα σε χιλιάδες μέλη μας.

Εμείς πάντως είμαστε εδώ
για σένα και σε περιμένουμε.
Αυτό που ξέρουμε καλά
είναι να δίνουμε αποτελέσματα.

Έχουμε τον τρόπο, την μέθοδο που θα σε οδηγήσει
ένα σκαλοπάτι πιο πάνω!

Ένα σκαλοπάτι κάθε φορά έως ότου
πετύχεις τον στόχο σου!

Έλα να σου δείξουμε
τι μπορείς να καταφέρεις!

