Kedves !
A Cseresnyesbea.hu Hírlevelét kaptad kézhez, melyben a fitnesz-welnesz világ
aktualitásairól, a Body-Balls Koncepcióval kapcsolatos fejleményekről, az egészséges
életmódról adunk időről-időre - reméljük számodra is hasznos - híreket, információkat. A
témakör igen gazdag, mindig van miről írni!
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BODY-BALLS ALAPKÉPZÉS
2011. január 15-16.
Idei első tanfolyamunk a Body-Balls Alapképzés, melynek bővebb leírását itt találhatod: http://www.cseresnyesbea.hu
/item/get_item.php?id_embed=914.
Az alapképzést elvégzők megkapják a kezdeti betekintést a nemzetközi sikerű, de magyar eredetű Body-Balls
Koncepcióba, ahonnan – céljaiknak megfelelően – igazán profi Body-Ball-osokká válhatnak.
A koncepció mögött egy aprólékosan kidolgozott HÁTTÉRTECHNIKA, MOZGÁSRENDSZER, valamint SPECIÁLIS
ESZKÖZKEZELÉSI SZTENDERDEK állnak.
A hallgatók ugyanakkor sok gyakorlat-egységet is megtanulnak.
A Cseresnyés Beáta Body-Balls Koncepció közel 17 év elméleti és gyakorlati tapasztalatára, több mint 10.000
gyakorlati órára és több mint 2.000 Body-Balls Koncepciós órára épül, valamint a vendégek és tanítványok
visszajelzéseinek köszönhetően folyamatosan fejlődik – ez által a piac legkorszerűbb igényeinek és igényváltozásainak tud megfelelni.
A Body-Balls Koncepció a tanítványokat profi mozgástechnikára tanítja, valamint egyéni motivációik alapján a
karriercéljaikban segíti őket.
A tanfolyam díja: 48.000,- Ft
Jelentkezés: info@cseresnyesbea.hu, +36.30.497.8841.
Jelentkezési határidő: minél hamarabb!
Az első 10, fenti elérhetőségeken jelentkező tanítvány Body-Ball-t és Body-Balls Zsírégető Program DVD-t kap
ajándékba! :)
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TOVÁBBI KÉPZÉSEINK
2011. első fele
Body-Balls Alapképzés
Body-Balls Továbbképzés
System 4 Life terhestorna oktató képzés
Strike Zone CLASS
Reggaeness I. szint
System 4 Life Senior torna oktató képzés – S4L Best Age
Body-Balls MOVE
Body-Balls Alapképzés

2011. január 15-16.
2011. január 22-23.
2011. március 19-20 (1. hétvége) és április
16-17. (2. hétvége)
2011. február 12-13.
2011. január 29-30. (1. hétvége) és február
5-6. (2. hétvége)
2011. március 5-6 (1. hétvége) és április 2-3.
(2. hétvége)
2011. március 14-15-16.
2011. május 14-15.

Képzések pontos leírását lásd a következő hírlevélben!
A képzésekre már lehet jelentkezni!
info@cseresnyesbea.hu, +36.30.497.8841.
(3)
TEKINTSD MEG A BIOPONT ŐSZI ORSZÁGJÁRÓ FITNESS TURNÉRÓL KÉSZÍTETT SPOT-OT, FOTÓKAT ÉS
PUBLIKÁCIÓKAT ITT:
http://www.ponttv.hu/video/hd/243/mozogj_es_elj_egeszsegesen
http://www.fitway.hu/?module=gb&
type=QmlvcG9udCUyMCVENXN6aSUyME9yc3olRTFnaiVFMXIlRjMlMjBGaXRuZXN6JTIwVHVybiVFOSUyMC0lMjBPeHlnZW4lMjAlREFqcGVzdA==
http://www.fitway.hu/index.php?module=a_m_all&tid=144
Sikeres Új Esztendőt sok Békességet és Boldogságot kívánunk!
Találkozunk hamarosan!
Cseresnyés Beáta és a System 4 Life csapata
+36.30.497.8841.
info@cseresnyesbea.hu
www.cseresnyesbea.hu
www.systemforlife.com
További szép napot kívánunk!
Cseresnyés Beáta és a System 4 Life csapata
+36.30.497.8841.
info@cseresnyesbea.hu
www.cseresnyesbea.hu
www.systemforlife.com
Kérdéseitekkel, meglátásaitokkal munkánkat segítitek, elsősorban azt, hogy az embereknek a számukra megfelelő,
őket érdeklő témaköröket taglaljuk.Kérjük, hogy ha a megszólításban a név tévesen szerepelne (amiért elnézést
kérünk), az info@cseresnyesbea.hu e-mail címre ezt jelezzétek, hogy korrigálhassuk. Köszönjük.
Leiratkozás: a http://cseresnyesbea.hu/index.php?hirlevel oldalon.

