ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
ALTERLIFE AMBASSADOR

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Aποστολή μας είναι να ενσωματώσουμε
στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας
τη σωματική άσκηση και τα ευεργετικά της
οφέλη, μεγιστοποιώντας έτσι το ποσοστό
όσων ασχολούνται συνειδητά με οποιαδήποτε
μορφή γυμναστικής.
OΡΙΣΜΌΣ ALTERLIFE

ΑLTERLIFE σημαίνει εναλλακτική - νέα ζωή, σηματοδοτεί την μετάβαση
σε μια άλλη κατάσταση, εκεί που ο πόνος, η αδυναμία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, οι περιορισμοί που σε κρατούν μακριά από τα όνειρά σου
δεν υπάρχουν πια. Στην ΑLTERLIFE αλλάζεις φιλοσοφία, προτεραιότητες,
στάση απέναντι στο σώμα και τον εαυτό σου, απέναντι στη ζωή.

OΡΑΜΑ

Nα θέσουμε πρότυπα στον χώρο του fitness,
τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στο
marketing αυτών, κάνοντας έτσι την ΑLTERLIFE
σημείο αναφοράς για τον απλό ασκούμενο,
τον επαγγελματία γυμναστή και τον επιχειρηματία
του κλάδου όταν μιλάει για fitness στην Ελλάδα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ

Όταν φιλοδοξείς να γίνεις σημείο αναφοράς και να θέσεις πρότυπα σε έναν
ολόκληρο κλάδο, όταν επιθυμείς να αφήσεις ίχνος και αποτύπωμα στην κοινωνία, η πρόκληση είναι τεράστια. Επιβάλλεται οι αξίες σου να είναι βασισμένες
στις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνίες και οδηγούν στην εξέλιξη βελτίωσή τους. Με απόλυτη πίστη στις αξίες της ΑLTERLIFE αναλαμβάνουμε
πλέον στρατηγικά δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και εισάγουμε έναν
εταιρικό - επιχειρηματικό πολιτισμό που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το
όραμά μας. ςας θέλουμε κοντά μας σε αυτή τη προσπάθεια που είναι σίγουρα
η πιο δύσκολη και πιο απαιτητική.

TOTAL
MAKE OVER
TΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 60 ΛΕΠΤΩΝ! Η ΙΔΑΝΙΚΗ
ΜΙΞΗ-ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ +
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ!
ΤI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
_ 30 λεπτά καρδιοαναπνευστικής προπόνησης
για καύση λίπους και κυτταρίτιδας στα αερόβια
μηχανήματα
_ 30 λεπτά στοχευμένη και εντατική προπόνηση
ενδυνάμωσης, σύσφιξης και γράμμωσης
σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων

ΣΤΌΧΌΣ
_ Χάνετε γρήγορα τα παραπάνω τοπικά κιλά
_ Χάνετε γρήγορα πόντους εκεί ακριβώς που επιθυμείτε
_ Μπορείτε να έχετε πλέον ένα σφιχτό & γραμμωμένο σώμα

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ!

LOVE
YOUR BODY
ΣΕ 10 ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΝΙΏΘΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΆ
ΣΕ 20 ΤΗ ΒΛΈΠΟΥΝ ΟΙ ΆΛΛΟΙ
ΣE 30 ΈΧΕΙΣ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΣΏΜΑ!
ΤI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
_ Pilates & μυοπεριτονιακή απελευθέρωση
_ Pilates cadillac
_ Pilates tower
_ Pilates reformer

ΣΤΌΧΌΣ
_ Σύσφιξη, γράμμωση, ενδυνάμωση
_ Ένα εύρωστο, υγιές σώμα χωρίς πόνους
και δυσλειτουργίες

ΓΙΑ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΊ
ΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΡΌΛΟ ΤΗΣ ΚΑΛΉΣ ΦΥΣΙΚΉΣ
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΉΣ!
ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΈΣΗ, ΤΟΝ ΑΥΧΈΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΌΛΟΙΠΕΣ
ΑΡΘΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!

EMPOWER
YOURSELF
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ!
ΠΡΟΠΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ!
MΕ ΤΟ LIVE PROJECTION ΤΗΣ POLAR
Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
_ Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα όλης της ομάδας
_ Δίνει εξατομικευμένες συμβουλές
_ Βελτιώνει συνεχώς τα προπονητικά πρωτόκολλα
ΕΣΥ
_ Μαθαίνεις πως αντιδρά το σώμα σου στα προπονητικά ερεθίσματα
_ Αντιλαμβάνεσαι την αξία του προγράμματος και της προσπάθειάς σου
_ Βελτιώνεσαι σε σχέση με την προηγούμενη προπόνηση σου
αλλά και με τον ανταγωνισμό...

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
_ Functional - Cross Training
_ 60 λεπτά υψηλής έντασης μεταβολικές προπονήσεις
με δυνατή μουσική & απίστευτη ενέργεια

ΣΤΌΧΌΣ
_ Απώλεια σωματικού βάρους & καύση λίπους
_ Γράμμωση
_ Ενδυνάμωση & Φυσική κατάσταση

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΗ!

ΒΥ AUDI
ΘΑ ΣΑΣ ΓΕΜΊΣΕΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΆ ΜΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ!
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στα ALTERLIFE η ηλεκτρομυοδιέγερση έγινε ασύρματη.
Θεαματική μεταμόρφωση του σώματος χωρίς καλώδια
και περιορισμούς... 20 λεπτά διαρκεί μια ολοκληρωμένη
προπόνηση ηλεκτρομυοδιέγερσης. Μόλις φορέσετε την
ειδική στολή, ο Trainer αναλαμβάνει να μεταφέρει εκείνες
τις διεγέρσεις που το δικό σας σώμα απαιτεί για να
επιτευχθούν τα ιδανικά αποτελέσματα.

ΣΤΟΧΟΣ
_ Απώλεια βάρους
_ Καύση λίπους
_ Αντιμετώπιση κυτταρίτιδας
_ Ενεργοποίηση μεταβολισμού
_ Μυική ανάπτυξη
_ Αντιμετώπιση πόνων σε αυχένα, μέση και γόνατα
_ Αύξηση αντοχής
_ Βελτίωση ελαστικότητας

20 ΛΕΠΤΆ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΔΙΈΓΕΡΣΗΣ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΑΡΚΟΎΝ!
Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΣΈΒΕΤΑΙ
ΤΟΝ ΠΟΛΎΤΙΜΟ ΧΡΌΝΟ ΣΑΣ!

RELEASE
YOUR ENERGY
ΞΕΜΠΛΌΚΑΡΕ ΤΟ ΣΏΜΑ ΣΟΥ +
ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΕ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ!
ΤΙ ΕΊΝΑΙ
ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΟΎ ΠΌΝΟΥ + TRIGGER POINTS!
Η περιτονία είναι μία σκληρή μεμβράνη με διαφορετικό πάχος που περικλείει και διαχωρίζει όλες τις δομές του σώματος, από ολόκληρες μυϊκές
ομάδες και οστά μέχρι και κάθε μεμονωμένο κύτταρο, παρέχοντας προστασία και επικοινωνία των ιστών. Είναι σαν ένα τρισδιάστατο δίχτυ που
περιβάλλει μυϊκές ίνες, τένοντες, συνδέσμους, νεύρα, όργανα και αγγεία.
Η περιτονία αποτελείται από ίνες κολλαγόνου (40%) και λιπαντικές ουσίες. Η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση είναι μία τεχνική θεραπείας μαλακών ιστών που περιλαμβάνει εφαρμογή ειδικών πιέσεων και διατάσεων
σε περιορισμούς των μυοπεριτονιακών δομών με σκοπό να μειώσει τον
πόνο και να αποκαταστήσει την ελαστικότητα και την κίνηση. Τα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης (trigger points) είναι μικρές, περιχαρακωμένες, υπερευαίσθητες εστίες στους μυς και στις περιτονίες και δίνουν
την αίσθηση ενός σκληρού “κόμπου” ανάμεσα στις μυϊκές ίνες.

ΣΤΟΧΟΣ
_ Ενυδάτωση της λιπαντικής ουσίας των κολλαγόνων ινών
και όλου του συστήματος της περιτονίας
_ Αύξηση της απόστασης μεταξύ των κολλαγόνων ινών
και αποκατάσταση της ελαστικότητας της περιοχής
_ Μείωση της πίεσης που ασκείται στις παρακείμενες δομές
_ Χαλάρωση των ενεργών trigger points αλλά και των μυοπεριτονιακών
περιορισμών που συμβάλλουν στον πόνο, στην ανελαστικότητα
και την δυσλειτουργία της περιοχής.

ΖΉΣΕ ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΓΊΝΕ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ!
ΑΠΌΛΑΥΣΕ ΤΗΝ ΖΩΉ ΣΕ ΚΆΘΕ ΤΗΣ ΈΚΦΑΝΣΗ!

ΜΙΝD
THE FOOD
ΒΥ ΔΕΛΤΑ
ΔΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ!
Στην ΑLTERLIFE δεν επιχειρούμε να σας βγάλουμε μια ακόμη διαίτα διατροφή, να σας δώσουμε μια μαγική συνταγή την οποία θα ακολουθήσετε λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά. Μέλημα μας είναι να σας εκπαιδεύσουμε να σκέφτεστε ορθά διατροφικά. να ανεβάσουμε στην συνείδησή σας την σημασία της πρόσληψης των σωστών θρεπτικών και όχι μόνο
συστατικών, που το σώμα σας έχει πραγματικά ανάγκη για να λειτουργεί
αρμονικά στην διαδικασία εκπλήρωσης των fitness στόχων σας.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΜΑΧΟ.
Tην ΔΕΛΤΑ, την κορυφαία ελληνική η οποία εδώ και 65 χρόνια παράγει
καινοτόμα φρέσκα προϊόντα, άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής
αξίας έχοντας ως προτεραιότητα τις ανάγκες των καταναλωτών, στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής την οποία πρεσβεύει διαχρονικά.

ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ WELL-BEING,
Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ Η ΚΑΛΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΠΌΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΆΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑΣ ΣΟΥ.
Έτσι, μέσω της ευρείας γκάμας προϊόντικών επιλογών της ΔΕΛΤΑ είναι
πολύ απλό να βελτιώσεις τη διατροφή σου κάνοντας πολλά, μικρά και ταυτόχρονα απολαυστικά γεύματα μέσα στη μέρα!

ΤRUST
THE TRAINER
Η ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΕΊΝΑΙ ΣΊΓΟΥΡΗ ΌΤΑΝ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΊΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΥΣ!
ΈΝΑ ΕΙΔΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΎΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΥ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΆ ΤΟΥΣ ΜΈΧΡΙ ΧΘΕΣ.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΊΑ,
ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΟ ΣΏΜΑ ΤΟΥΣ,
ΤΊ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΏΣ!
ΜΑΖΊ ΒΆΖΟΥΜΕ ΕΦΙΚΤΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ,
ΔΕΣΜΕΥΌΜΑΣΤΕ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ KAI
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕ ΣΤΕΝΆ ΤΗΝ ΕΞΈΛΙΞΉ!
ΓΊΝΕ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ SUCCESS STORY
ΤΗΣ ALTERLIFE!
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΌΣΟ ΑΠΛO!
XΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΧΑΡΆ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΆΝΕΙΑ
ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΈΝΑ
(ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΆ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΠΟΥ
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ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΚΦΡΑΣΤΕΊ) SUCCESS STOR!ES
ΤΗΣ ALTERLIFE. ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΑΠΛΏΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΈΔΕΙΞΑΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ, ΕΊΔΑΝ
ΘΕΑΜΑΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΎΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΑΛΛΆ
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΈΡΟΧΑ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ΤΟΥΣ.
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ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΤΟ
HTTPS://ALTERLIFE.GR/SUCCESS-STORIES/
ΚΑΙ ΠΆΡΤΕ ΈΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΊΝΕΤΕ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ
SUCCESS STORY ΤΗΣ ALTERLIFE?
ΑΠΛΆ, ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΟ TRUST THE TRAINER,
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΗΝ ΖΩΉ!
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