personal training price list
personal training fiyat listesi
REFORMER / REFORMER
1 session / seans
5 sessions / seans
10 sessions / seans
15 sessions / seans

110 TL
495 TL
935 TL
1320 TL

GROUP REFORMER - 15 SESSIONS / SEANS
2 people / kişi
1500 TL
3 people / kişi
2025 TL
4 people / kişi
2400 TL
KINESIS / KINESIS
1 session / seans
5 sessions / seans
10 sessions / seans
15 sessions / seans

110 TL
495 TL
935 TL
1320 TL

MAXUVIBE / MAXUVIBE
1 session / seans
5 sessions / seans
10 sessions / seans
15 sessions / seans

40 TL
180 TL
340 TL
480 TL

SWIMMING / YÜZME
1 session / seans
8 sessions / seans

80 TL
588 TL

personal training
kişiye özel form

All sessions are 50 minutes, except for Maxuvibe which
is 30 minutes.
Tüm seanslar 50 dakika olup, sadece Maxuvibe seansı
30 dakikadır.

Pürovel Spa & Sport Swissôtel Büyük Efes Izmir,
Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 Alsancak 35210 Izmir, Türkiye
Tel: +90 232 414 59 20-21 Fax: +90 232 414 1010
purovel.izmir@swissotel.com www.purovel.com/izmir

personal training
programme

reformer

maxuvibe

reformer

maxuvibe

personal training
programı
Pürovel’s Personal Training Programme is the fastest
way to get a perfect body shape. Our personal trainers
present the best programme to suit your body.
Pürovel’in ‘’Personal Training’’ Programı, kısa sürede etkili
sonuçlar elde etmek için eğitmenler tarafından kişiye
özel hazırlanan, maksimum fayda sağlayan bir egzersiz
programıdır. Kişisel eğitmeniniz eşliğinde, bedeninize en
uygun çalışma yöntemini seçerek, fiziksel hedeflerinize
kolayca ulaşabilirsiniz.

You can easily improve your strength and muscle balance
with the help of Reformer. You will quickly attain the
perfect shaped body of your dreams.
Kuvveti ve esnekliği arttıran Reformer ile kısa
sürede oldukça etkili sonuçlar alabilir, kas dengenizi
eşitleyebilirsiniz. Direnç egzersizleri ile kemiklerinizi
güçlendirebilirsiniz.

kinesis

swimming

kinesis

yüzme

Kinesis, includes 4 different modules that cover the entire
body. With these modules, you can exercise in almost
300 different ways.

Adult and children private swimming lessons are
held one to one by our experienced trainers and are
scheduled according to the attendants’ availability.

Bedeninizin tamamını çalıştıran Kinesis’in 4 ayrı modülü
sayesinde 300 farklı egzersiz yapabilir, vücudunuzun farklı
noktalarını değişik açılarla hareket ettiren modüller ile tüm
eklemlerinizi çalıştırabilirsiniz.

Yetişkin veya çocuklara özel yüzme dersleri, tecrübeli
eğitmenler eşliğinde tamamen kişiye uygun programlarla
arzu edilen gün ve saatlerde yapılmaktadır.

You can rapidly get in shape by speeding up your fat
burning and muscle fibre with the help of Maxuvibe.
Yağ yakımını hızlandırmasının yanı sıra kas liflerini
çalıştıran Maxuvibe ile kısa sürede fit bir vücuda sahip
olabilirsiniz. Basit ve anlaşılır hareket metodları ile
kolayca kullanabilirsiniz.

personal training
lesson rules
personal training
ders kuralları
• Personal Training packages expire within 3 months of
initial purchase.
• Reservation required before each session.
• Min. 2 hour advance notice is required for rescheduling
a session.
• A late start caused by the participant will result in a
shorter session.
• Unless the cancellation is notified, there is no
compensation for missed sessions.
• “Personal Training” dersleri, paket program olarak
alındığından itibaren 3 ay içerisinde kullanılmalıdır.
• Dersler için önceden rezervasyon gereklidir.
• Ders, en az 2 saat öncesinde iptal edilebilir.
• Derse geç kalındığında ders süresi kısalır.
(Geç kalınan süre kadar egzersiz süresi kısalacaktır)
• İptali bildirilmeyen dersin telafisi olmayacaktır.

