
Sıcak yaz 
aylarında 
bunalmadan 
spor yapma 
imkanı! 
 
 
Bu sporu yapabilmek için ne yüzme bilmenize ne de  
bisiklet sürmeyi bilmenize bile gerek yok. 

Aqua Spinning zayıflamak isteyen ve yeni bir 
arayışta olanlar için çok verimli bir kalori yakıcı 
spordur. Açık ve kapalı havuzlarda profesyonel 
eğitmenler eşliğinde yapılan, sağlık ve 
performans odaklı yeni bir spor şeklidir.
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SAĞLIK VE PERFORMANS

 
- Kaslarınızı güçlendirip geliştiriken, 

vücudunuz kısa sürede ve şekil 
kazanıp. Selülit gibi oluşumların 

önüne geçmektedir.  
- Kısa sürede zayıflamanızı sağlayan 

etkili bir egzersizdir.  
- Kalp atım hızını % 15 - 20 düzenler. 

REHABİLİTE EDER
  

- Rehabilitasyon ve aqua-training  
amaçlı kullanılabilen  su altı spinning 

bisikletleri, modüler yapıları ile  
termal su, klorlu su ve  

deniz suyu içinde  
güvenle kullanılabilmektedir. 

WELLNESS ANTALYA
Eğlenerek spor yapmanın tek 

adresi. Vücut kompozisyonunu 
düzenlenmesine ve yağ - kas oranını 

geliştirmeye yardımcı olur. Saatte 
sağlıklı bir şekilde 1000-1500 arası 

kalori yakmayı mümkün kılar.
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Su altında 
oldukça 
basit ve 
eğlenerek 
formda kalın!  
 

Su altında oldukça basit ve eğlenerek formda 
kalmak için tasarlanmış trambolindir. 
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SAĞLIK VE PERFORMANS
 

-  Saatte 1000 kaloriye yakmak 
mümkündür.  Karada yapılan 

trambolin sporuna kıyasla 
%50’ye varan fark olmaktadır. 

  
- Her kiloda herkes yapabilir. 

DAYANIKLILIK
  

- Kilolarınızdan kurtulmanın 
yanı sıra koordinasyon 

becerilerinizi ve 
dayanıklılığınızın artmasınada 

yardımcı olacaktır.  

- Bağ dokularınızı sıkılaştırıp, 
kaslarınızı güçlendirecektir. 

WELLNESS ANTALYA
Eğlenerek spor yapmanın tek 

adresi. Vücut kompozisyonunu 
düzenlenmesine ve yağ - kas oranını 

geliştirmeye yardımcı olur. Saatte 
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İşletmenizde çocuklar için toplu dersler ayarlanacağı 
gibi, otellerdeki çoçuk klüpleri için eğlenceli bir spor 
seçeneği olarak öne çıkmaktadır.

AQUA JUM
PING
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Su 
içerisinde 
stresinizi dövüş 
teknikleri ile 
azaltın! 

Su içerisinde dövüş teknikleri ile özellikle kol 
kaslarını geliştirme amaçlı kullanılmaktadır. 
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SAĞLIK VE PERFORMANS

 
- Elinizi yumuşak ve 

mükemmel şekilde kavrar. 
   

- El ve kol kaslarınız için  
çok etkili egzersiz çeşididir.  

 
- Enerjiyi arttırıp, stresi azaltır.   

KOORDİNASYON
  

- Üst beden bölgesi 
kondisyonunuzu ve el 

koordinasyonu geliştirmek için  
etkili bir yöntemdir.

- 14 Yaş üstü herkes için 
uygundur. 

WELLNESS ANTALYA
Eğlenerek spor yapmanın tek 

adresi. Vücut kompozisyonunu 
düzenlenmesine ve yağ - kas oranını 
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Aqua Spinnig ve Aqua Jumping de olduğu gibi, 
kışın kapalı havuzlarda spor aktiviteleriniz ile 
misafirlerinize alternatif oluşturabilirsiniz.

AQUA COM
BAT
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Aqua 
Fitness Mat 
vücut dengesini 
arttırmak için ideal 
bir yoldur!

Mat sudaki dengesiz yüzey ile vücudun 
duyuyeteneğini geliştirmeye yardımcı olur. 

aN
SAĞLIK VE PERFORMANS

 
- Vücudunuzu ve zihni 

güçlendirir. 
- Yoga ve Pilates için 

kullanılabilir.  
- Spor Derslerinin eğlence 

düzeyini arttırır.

KOORDİNASYON
  

- Sinir ve kas gelişimine 
yardımcı olur 

- Kas refleksine katkıda 
bulunarak dinamik eklem 

stabilitesi sağlar

WELLNESS ANTALYA
Eğlenerek spor yapmanın tek 

adresi. Vücut kompozisyonunu 
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Aqua Spinnig ve Aqua Jumping de olduğu gibi, 
kışın kapalı havuzlarda spor aktiviteleriniz ile 
misafirlerinize alternatif oluşturabilirsiniz.

AQUA FITNESS M
AT
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Sosyal Medya 
sayfalarımıza ulaşmak için 

logoları tıklayınız

0

İşletmenizde 
eğlenerek 
misafirlerinizle 
etkileşimi 
sağlamanın en etkili 
yoludur.

Kangoo Jumps dünyada yapılan en 
eğlenceli ve en hızlı sonuç veren bir 
fitness aerobik programıdır.

aa
HIZLI SONUÇ

 
Kangoo Jumps dünyada 

yapılan en eğlenceli ve en hızlı 
sonuç  veren bir fitness aerobik 

programıdır.

SAATTE 1000 KALORİ
  

- Bu ayakkabılar sayesinde 
çok daha kısa sürede ve az 

zaman harcayarak formda kalıp 
sıkılaşabilirsiniz. 

- Saatte  1000 kalori üstü 
yaktırabilen tek spor  

Kangoo Jumps.

Spor 
yapmanın 

en eğlenceli 
yolu!
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KANGOO JUM
PS

Kangoo Jumps Antalya ve Muğla
 Tek Yetkili Bayii
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Vücüdünuzu 
ve zihninizi  
yenileme 
olanağı! 
 
 
Esenlik ve ideal sağlık kazandırırken, 
bedeni ve zihni güçlendirir

Yoganın, bir ruhsal rahatlama aktivitesi 
olarak dünya genelinde popülerliği her 
geçen gün artmaktadır.

 ESENLİK VE İDEAL SAĞLIK 
 

- Yapılan bedensel hareketler 
sayesinde tüm kaslar esner  

ve güçlenir. 
 

- Kan akışını hızlandırır. Bu sayede 
oksijen alımı artar ve kan basıncı 

normalleşir.

SOLUNUM SISTEMİ İYİLEŞİR
  

- Kilo dengesi sağlanır.

- Uyku kalitesi artar.

- Yine nefes yoluyla akciğerlerdeki 
toksinler atılır.

- Kronik ağrılar iyileştirilebilir.

WELLNESS ANTALYA
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adresi. Vücut kompozisyonunu 
düzenlenmesine ve yağ - kas oranını 

geliştirmeye yardımcı olur. Saatte 
sağlıklı bir şekilde 1000-1500 arası 

kalori yakmayı mümkün kılar.
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YOGA
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Zumba 
her yaştan 
insanın 
katılabileceği 
bir programdır. 
 
Son yılların en gözde ve en çok tercih  
edilen sporudur. 

Müzikle sporun birleştiği bu programın 
amacı vücudu sıkılaştırmak, eğlenceyi 
sağlamak, esneklik kazanmak ve 
kondisyonu artırmaktır.

 STRES VE KİLO  AZALTIR
 

- Zumba, stresin yanında fazla 
kilonuzdan kurtulmaya da  

yardımcı olur.  
- Dinamik ve enerjik hissedersiniz. 

-Stresten uzaklaşırsınız. 
-Endorfin salgılayarak mutluluğu 

artırır.

KEMIKLERİ GÜÇLENDİRİR
  

- Kalp ritminizi düzenleyen Zumba, 
aynı zamanda kas hacminizi 

de güçlendirir. Kemiklerinizi de 
kuvvetlendirirken sağlıklı ve güçlü 

olmanızı sağlar. 
 

- Duruş bozukluklarınızı düzeltirsiniz.
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ZUM
BA
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