
ULKOTREENI-PAKETTI

Helatorstain jälkeen starttaamme ohjatut
ulkotreenit. Nyt on luvassa neljän ohjatun
treenin paketti, johon sisältyy myös kotona
tehtävä treenihaaste.

Tähän treenipakettiin on ennakkoon
ilmoittautuminen. Mukaan otetaan kaikki noviiseista konkareihin,
eli jos haluat oppia treenaamaan kahvakuulilla ja kehonpainolla,
niin nyt on siihen huippu tilaisuus.

Pakettiin kuuluu:

Ohjatut ulkotreenit neljänä peräkkäisenä keskiviikkona
(tarkemmat päivämäärät alla)
Kahvakuulat lainaan treeneihin Kehosepältä
Kotitreenihaaste 

Paketin hinta: 25€

Maksuvälineenä käy myös SMARTUM-, TYKY-, SPORTTIPASSI ja
KEHOSEPÄN SARJA- tai LAHJAKORTIT

Paikka: Kirkkokadun parkkipaikka entisen postin vieressä.

Päivät ja ajat:

11.5. ke 18:30 - 19:30

Kolme terveyttä ja hyvää oloa edistävää palveluamme.

Kehoseppä

Hei!

Haluamme tässä viestissä kertoa sinulle kolmesta terveyttä ja
hyvää oloa edistävästä palvelustamme:



18.5. ke 18:30 - 19:30

25.5. ke 18:30 - 19:30

1.6. ke 18:30 - 19:30

Varaa paikkasi nyt! Treeneihin mahtuu mukaan max 15 henkilöä.

Ilmoittaudu soittamalla 044 504 0040 /Joonas, tai sähköpostilla
kehoseppa@gmail.com

ETUJA TUOTTEIDEN
ENNAKKOTILAAJANA

Hyödynnä vähintään 15% alennus
tuotteista!

Tilaamme säännöllisesti tuotteita ainakin
seuraavilta firmoilta: Foodin,
Superlemon, Evolution, Aduki...eli luomua, ravintolisiä,
superfoodeja jne.

Nyt voit saada tuotteita alennettuun hintaan kauttamme
ennakkotilaajana! Ennakkotilaajana saat alennusta vähintään
15% kaikista tilaamistasi tuotteista.

Ennakkotilaajana et sitoudu ostamaan mitään, vaan saat aika
ajoin meiltä sähköpostiisi ilmoituksen siitä mitä tuotteita voit
tilata. Esimerkiksi seuraava tilaus Foodinilta on lähdössä
toukokuun alkupuolella.

Jos haluat ennakkotilaajaksi, niin ilmoita meille siitä sähköpostiin
kehoseppa@gmail.com

AJANVARAUS KEHONHOITOON
KÄTEVÄSTI NETISSÄ

Ajanvarauksen Kehoseppä Joonas Lahtelan
hoitoon voit tehdä nykyään kätevästi myös netissä, tietokoneella

http://foodin.fi/
http://superlemon.fi/
http://evolution.fi/
http://foodin.fi/
mailto:kehoseppa@gmail.com


tai kännykällä. Linkki löytyy www.kehoseppa.com etusivulta.

 Ajanvaraus on helppoa:

Näet kaikki vapaat ajat selkeästi
Klikkaa haluamaasi aikaa ja täytät vain vaaditut tiedot (vaatii
sähköpostiosoitteen)
Ei tarvitse rekisteröityä mihinkään
Saat vahvistusviestin sähköpostiisi
Ajan muuttaminen ja peruminen onnistuu jälkeenpäin,
klikkaat vain linkkiä joka on sähköpostissasi

Kokeile varaamista tästä: www.kehoseppa.youcanbook.me

Kehoseppä
kehoseppa@gmail.com

044 504 0040

www.kehoseppa.com

SHARE TWEET FORWARD

Ystävällisin terveisin

Joonas ja Reeta Lahtela

KEHOSEPPÄ

P.S. Jos jokin jäi mietityttämään, niin vastaamme mielellämme
kysymyksiisi! Ota yhteyttä sähköpostilla kehoseppa@gmail.com
tai soittamalla 0445040040
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