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!

SZIASZTOK
Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem sokszor gondot okoz az, hogy a megfelelő figyelmességgel lepjem meg
szeretteimet Karácsonyra.
Nem akarom, hogy a vásárlás irányába tolódjon e szép ünnep, de mégis szeretnék valami hasznosat.
Ti éreztétek már azt a tömegiszonyt, ami egy-egy vásárlási próbálkozás alkalmával rád tör így, az ünnepek táján?
Tiszta gáz, mert tömeg is van, áruk tömkelege, az agyad meg szétesve. A parkolás nehézkes, és tuti, hogy többet
költesz, mint tervezted és olyat is megveszel, amire egyáltalán nem volt szükség. Én egyszer idén megpróbáltam,
elég is volt...
Otthonról szépen, nyugiban, egy finom tea vagy kakaó mellett elintézheted a meglepetések beszerzésének nagy
részét. A lényeg úgyis az, hogy gondoltál a szeretteidre, s a legszebb, hogy egészségére hasznos dolgokat találtál.
MI MOST NÉHÁNY TIPPET ADUNK NEKED EHHEZ!
MÉG SOKBA SEM KERÜLNEK...
S NAGYON HASZNOSAK...

AJÁNDÉK TIPPEK
(1) Sportolni vágyó rokon, ismerős, jellemzően hölgy, mérsékelt árkategória
1 db gumikötél
1 db Body-Balls kislabda (narancs vagy kék, sima, fénylőek, dísznek is gyönyörűek, egyediek)
1 db Cseresnyés Beáta Body-Balls Koncepció Zsírégető program DVD
(A dvd-ben egy egyalkalmas ingyenes fitnesz termi belépő van a Gilda-Max 5 terem egyikébe, valamint további
20%-os kedvezménykupon)
A CSOMAG ÁRA: 5.300,- Ft
(A termékek külön is megrendelhetők, így szintén hasznos, de kevesebb pénzből kijövő ajándékot kapnak szeretteink!)
(2) Sportolni vágyó úr, jellemzően férfi, mérsékelt árkategória
Kézisúlyzó (2 db 2 kg-os)
Ugrókötél
Miló Boksz DVD
A CSOMAG ÁRA: 5.400,- Ft
(A termékek külön is megrendelhetők, variációk lehetségesek (pl. 1 kg-os súly a 2 kg-os súly helyett – az árak ennek
függvényében változhatnak!)
(3) Akiknek fontos, hogy mennyit isznak!!! (betegség utáni lábadozás, fogyás, betegség elkerülése stb.)
HydraCoach interaktív kulacs, mely méri a folyadékfogyasztást
2 db egyszeri belépésre jogosító ingyenes fitnesz termi belépő az ország legnagyobb és egyedülállóan non-stop
fitnesz láncának bármely tagjába
2 üveg Vodavoda ásványvíz
2 csomag Biopont kölesgolyó
A CSOMAG ÁRA: 7.900,- Ft
(A termékek külön is megrendelhetők, így szintén hasznos, de csekélyebb értékű ajándékot kapnak szeretteink!)
(4) Akiknek fontos a komfortos pulzuskontroll (sportolók, egészségtudatos lakosság, konkrét problémával
rendelkezők, akiknek fontos a pulzuskontroll)
Sportline mellkasi jeladó nélküli pulzusmérő óra
2 db egyszeri belépésre jogosító ingyenes fitnesz termi belépő az ország legnagyobb és egyedülállóan non-stop
fitnesz láncának bármelyik tagjába
A CSOMAG ÁRA: 14.900,- Ft
(5) Szülőknek vagy irodában dolgozó ismerősöknek, rokonoknak
Ülőlabda (jó minőség, szép, antracit szürke szín – vagy ezüst vagy fehér)
Angyalka a csomagoláshoz dísznek
Kézzel készített üdvözlőkártya, óvodában készítették
1 db egyszeri ingyenes belépésre jogosító kupon az ország legnagyobb és egyedülállóan non stop hazai fitnesz
láncának bármelyik tagjába
A CSOMAG ÁRA: 4.980,- Ft
(Az ülőlabdák variációi, mérete némileg módosíthatja a csomagárat)
(6) Aerobik edző, személyi edző, gyógytestnevelő, gyógytornász kolléga, főleg olyanok, akik egy óra alatt
nagyon hatékonyan szeretnék átmozgatni vendégeiket, s szeretnék a küzdősportban lévő ütéseket és
rúgásokat profin elsajátítani, letanítani, s azt vendégeiknek is megmutatni! Funkcionális mozgások,
mélyizomtorna előnyben
STRIKE ZONE képzés (február közepe) – további info itt
1 db Body-Balls Koncepció DVD + 1 db Body-Balls
2 db egyszeri ingyenes belépésre jogosító fitnesz termi belépő
2 db masszázslabda
A CSOMAG ÁRA: 300 euro + áfa
(7) Aerobik edző, személyi edző, gyógytestnevelő, gyógytornász kollégák!
15% kedvezménykupon a terhestorna oktató tanfolyamra VAGY
15% kedvezménykupon a senior torna oktató tanfolyamra
AZ AJÁNDÉK ÁRA: 58.800,- Ft + áfa helyett 49.980,- Ft + áfa.
(8) Akik büszkék arra, hogy mozognak vagy szeretnék, hogy ezt más is észrevegye
SPORTRUHÁZAT – BODY-BALLS KOLLEKCIÓ!!!
A ruhadarabokból ízelítőt itt láthattok
Body-Balls trikó 2-es széria (fehér, fekete, S, M) – 4.980,Body-Balls hosszú ujjú felső (fehér, fekete, S, M) – 5.500,Body-Balls térdnadrág (fehér, fekete, S) – 6.500,Body-Balls hosszú nadrág, 1-es széria (fekete, narancs, S, M) – 7.800,- Ft
Body-Balls hosszú nadrág, 2-es széria (fekete, fehér, S, M) – 7.800,- Ft
Lábszárvédő (1 pár, narancs szín) – 2.000,- Ft
Figyelem! Aki 1 db hosszú ujjú felsőt és 1 db térdnadrágot rendel (mint Beán itt), annak a lábszárvédőt 50%
kedvezménnyel adjuk, tehát 1.000,- Ft-ért/pár. :)
Ha siettek, ezeket még mind beszerezhetitek.
Rendelések felvétele: 06.30.497.8841., info@cseresnyesbea.hu
Mi azon leszünk, hogy gyorsan eljussanak hozzátok az ajándékok.
ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK NEKED ÉS SZERETTEIDNEK!
További szép napot kívánunk!
Cseresnyés Beáta
és Csapata

Kérdéseitekkel, meglátásaitokkal munkánkat segítitek, elsősorban azt, hogy az embereknek a számukra megfelelő,
őket érdeklő témaköröket taglaljuk.
Leiratkozás: a http://cseresnyesbea.hu/index.php?hirlevel oldalon.

