Λευτέρης Πετρούνιας
ΑLTERLIFE Αmbassador

Αποστολή μας είναι να ενσωματώσουμε
στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας
τη σωματική άσκηση και τα ευεργετικά της
οφέλη, μεγιστοποιώντας έτσι το ποσοστό
όσων ασχολούνται συνειδητά με οποιαδήποτε
μορφή γυμναστικής.
Oρισμός ALTERLIFE
ALTERLIFE σημαίνει εναλλακτική - νέα ζωή, σηματοδοτεί την μετάβαση
σε μια άλλη κατάσταση, εκεί που ο πόνος, η αδυναμία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, οι περιορισμοί που σε κρατούν μακριά από τα όνειρά σου
δεν υπάρχουν πια. Στην ALTERLIFE αλλάζεις φιλοσοφία, προτεραιότητες,
στάση απέναντι στο σώμα και τον εαυτό σου, απέναντι στη ζωή.

Nα θέσουμε πρότυπα στον χώρο του fitness,
τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στο
marketing αυτών, κάνοντας έτσι την ALTERLIFE
σημείο αναφοράς για τον απλό ασκούμενο,
τον επαγγελματία γυμναστή και τον επιχειρηματία
του κλάδου όταν μιλάει για fitness στην Ελλάδα.
Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
Όταν φιλοδοξείς να γίνεις σημείο αναφοράς και να θέσεις πρότυπα σε έναν
ολόκληρο κλάδο, όταν επιθυμείς να αφήσεις ίχνος και αποτύπωμα στην κοινωνία, η πρόκληση είναι τεράστια. Επιβάλλεται οι αξίες σου να είναι βασισμένες
στις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνίες και οδηγούν στην εξέλιξη βελτίωσή τους. Με απόλυτη πίστη στις αξίες της ALTERLIFE αναλαμβάνουμε
πλέον στρατηγικά δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και εισάγουμε έναν
εταιρικό - επιχειρηματικό πολιτισμό που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το
όραμά μας. Σας θέλουμε κοντά μας σε αυτή τη προσπάθεια που είναι σίγουρα
η πιο δύσκολη και πιο απαιτητική.

TOTAL
MAKE OVER
Tο πιο ολοκληρωμένο πρωτόκολλο
προπόνησης 60 λεπτών! Η ιδανική
μίξη-αναλογία ενδυνάμωσης και
καρδιοαναπνευστικής προπόνησης!
TI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
_ 30 λεπτά καύση λίπους & κυτταρίτιδας με την
επαναστατική μέθοδο Airpressure Bodyforming
και τα μοναδικά Slim Belly - Slim Legs
_ 30 λεπτά στοχευμένη και εντατική προπόνηση
ενδυνάμωσης, σύσφιξης και γράμμωσης
σε μικρές ομάδες των 3 - 4 ατόμων

ΣΤΟΧΟΣ
_ Χάνετε γρήγορα τα παραπάνω τοπικά κιλά
_ Χάνετε γρήγορα πόντους εκεί ακριβώς
που επιθυμείτε
_ Μπορείτε να έχετε πλέον ένα σφιχτό
& γραμμωμένο σώμα

ΓΙΑ όσους έχουν πάρει
την απόφαση να αλλάξουν!

LOVE
your BODY
Σε 10 μαθήματα νιώθεις τη διαφορά
σε 20 τη βλέπουν οι άλλοι
σE 30 έχεις καινούργιο σώμα!

TI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
_ Pilates & μυοπεριτονιακή απελευθέρωση
_ Pilates cadillac
_ Pilates tower
_ Pilates reformer

ΣΤΟΧΟΣ
_ Σύσφιξη, γράμμωση, ενδυνάμωση
_ Ένα εύρωστο, υγιές σώμα χωρίς πόνους
και δυσλειτουργίες

ΓΙΑ αυτούς που έχουν αντιληφθεί
τον σημαντικό ρόλο της καλής φυσικής
κατάστασης στην ποιότητα ζωής!
ΓΙΑ όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα
με την μέση, τον αυχένα και τις υπόλοιπες
αρθρώσεις τους!

empower
yourself
ανακάλυψε την δύναμη
που κρύβεις μέσα σου!
TI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
_ Cross cage
_ Functional training - cross training
_ Ιμάντες - kettlebell - bosu και
όλες τις τελευταίες τάσεις στο παγκόσμιο fitness
_ 60 λεπτά υψηλής έντασης μεταβολικές προπονήσεις
_ Δυνατή μουσική - απίστευτη ενέργεια

ΣΤΟΧΟΣ
_ Απώλεια σωματικού βάρους
_ Καύση λίπους
_ Σύσφιξη
_ Γράμμωση
_ Ενδυνάμωση
_ Φυσική κατάσταση

ιδανικό για άτομα που τους αρέσει η ένταση
και δεν έχουν την πειθαρχία ΚΑΙ τον χρόνο
για κλασικές προπονήσεις με βάρη!
εκπληκτικά αποτελέσματα σε σύντομο
χρονικό διάστημα!

τurn me n
Θα σας γεμίσει
κυριολεκτικά με ενέργεια!
TI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στα alterlife η ηλεκτρομυοδιέγερση έγινε ασύρματη.
Θεαματική μεταμόρφωση του σώματος χωρίς καλώδια
και περιορισμούς... 20 λεπτά διαρκεί μια ολοκληρωμένη
προπόνηση ηλεκτρομυοδιέγερσης. Μόλις φορέσετε την
ειδική στολή, ο trainer αναλαμβάνει να μεταφέρει εκείνες
τις διεγέρσεις που το δικό σας σώμα απαιτεί για να
επιτευχθούν τα ιδανικά αποτελέσματα.

ΣΤΟΧΟΣ
_ Απώλεια βάρους
_ Καύση λίπους
_ Αντιμετώπιση κυτταρίτιδας
_ Ενεργοποίηση μεταβολισμού
_ Μυική ανάπτυξη
_ Αντιμετώπιση πόνων σε αυχένα, μέση και γόνατα
_ Αύξηση αντοχής
_ Βελτίωση ελαστικότητας

20 λεπτά ασύρματης ηλεκτρομυοδιέγερσης
την εβδομάδα αρκούν!
Η υπηρεσία που σέβεται
τον πολύτιμο χρόνο σας!

RELEASE
YOUR ENERGY
Ξεμπλόκαρε το σώμα σου και απελευθέρωσε
τη φυλακισμένη ενέργεια!
Τι είναι
Απελευθέρωση μυοπεριτονιακού πόνου και trigger points!
Η περιτονία είναι μία σκληρή μεμβράνη με διαφορετικό πάχος που
περικλείει και διαχωρίζει όλες τις δομές του σώματος, από ολόκληρες
μυϊκές ομάδες και οστά μέχρι και κάθε μεμονωμένο κύτταρο, παρέχοντας
προστασία και επικοινωνία των ιστών. Είναι σαν ένα τρισδιάστατο δίχτυ
που περιβάλλει μυϊκές ίνες, τένοντες, συνδέσμους, νεύρα, όργανα και
αγγεία. Η περιτονία αποτελείται από ίνες κολλαγόνου (40%) και λιπαντικές
ουσίες. Η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση είναι μία τεχνική θεραπείας
μαλακών ιστών που περιλαμβάνει εφαρμογή ειδικών πιέσεων και
διατάσεων σε περιορισμούς των μυοπεριτονιακών δομών με σκοπό να
μειώσει τον πόνο και να αποκαταστήσει την ελαστικότητα και την κίνηση.
Τα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης (trigger points) είναι μικρές,
περιχαρακωμένες, υπερευαίσθητες εστίες στους μυς και στις περιτονίες
και δίνουν την αίσθηση ενός σκληρού “κόμπου” ανάμεσα στις μυϊκές ίνες.

ΣΤΟΧΟΣ
_ Ενυδάτωση της λιπαντικής ουσίας των κολλαγόνων ινών
και όλου του συστήματος της περιτονίας
_ Αύξηση της απόστασης μεταξύ των κολλαγόνων ινών
και αποκατάσταση της ελαστικότητας της περιοχής
_ Μείωση της πίεσης που ασκείται στις παρακείμενες δομές
_ Χαλάρωση των ενεργών trigger points αλλά και των μυοπεριτονιακών
περιορισμών που συμβάλλουν στον πόνο, στην ανελαστικότητα
και την δυσλειτουργία της περιοχής.

Ζήσε χωρίς περιορισμούς και γίνε πιο λειτουργικός!
Απόλαυσε την ζωή σε κάθε της έκφανση!

MIND
THE FOOD
ΒΥ POWER HEALTH
Δώστε στην διατροφή σας
την προσοχή που της αξίζει!
Στην ALTERLIFE δεν επιχειρούμε να σας βγάλουμε μια
ακόμη διαίτα - διατροφή, να σας δώσουμε μια μαγική συνταγή
την οποία θα ακολουθήσετε λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά.
Μέλημα μας είναι να σας εκπαιδεύσουμε να σκέφτεστε ορθά
διατροφικά. Να ανεβάσουμε στην συνείδησή σας την σημασία
της πρόσληψης των σωστών θρεπτικών και όχι μόνο συστατικών,
που το σώμα σας έχει πραγματικά ανάγκη για να λειτουργεί
αρμονικά στην διαδικασία εκπλήρωσης των fitness στόχων σας.

Στην προσπάθειά μας αυτή
έχουμε τον Ιδανικό Σύμμαχο.
Την Power Health, την κορυφαία Ελληνική εταιρεία
φυσικών προϊόντων υγείας και διατροφής, που το όραμα,
η αποστολή και οι αξίες της συνάδουν απόλυτα
με τις αντίστοιχες της ALTERLIFE.

ΟΡΑΜΑ
Με όραμα να μας προσφέρει μία καλύτερη ποιότητα ζωής,
η Power Health είναι δίπλα μας εδώ και 35 χρόνια
με καινοτόμα προϊόντα υγείας, τόνωσης, φροντίδας, ομορφιάς,
που ανταποκρίνονται στο δικό μας τρόπο ζωής και καλύπτουν
τις δικές μας καθημερινές ανάγκες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
“Να αξιοποιεί τη σοφία της φύσης και τη δύναμη της επιστήμης
δημιουργώντας ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά προϊόντα που
προλαμβάνουν και θεραπεύουν ήπια καθημερινά προβλήματα υγείας,
μας χαρίζουν δύναμη και ενέργεια, φροντίζουν την εμφάνισή μας και
μας βοηθούν να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή.”

TRUST
THE TRAINER
Η επιτυχία είναι σίγουρη όταν
εμπιστευτείς τους κατάλληλους!
Ένα ειδικό σύστημα για τους ασκούμενους
που η γυμναστική δεν ήταν στην
καθημερινότητά τους μέχρι χθες.
Που δεν έχουν την πειθαρχία,
δεν γνωρίζουν το σώμα τους,
τί μπορούν να πετύχουν και πώς!
Μαζί βάζουμε εφικτούς στόχους,
δεσμευόμαστε από κοινού kai
παρακολουθούμε στενά την εξέλιξή!
Γίνε το επόμενο Success story
της ALTERLIFE!
Μπορεί να είναι τόσο απλό!
XΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ

ALTERLIFE
SUCCESS STOR!ES
Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια
σας παρουσιάζουμε τα καταγεγραμμένα
(υπάρχουν πολλά περισσότερα που δεν
έχουν εκφραστεί) success stor!es της
ALTERLIFE. Ιστορίες απλών ανθρώπων
που μας έδειξαν εμπιστοσύνη, είδαν
θεαματικά αποτελέσματα και μας
εκμυστηρεύονται τα μυστικά αλλά και
τα υπέροχα συναισθήματα της επιτυχίας τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ!
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
TRUST THE TRAINER
ΕΝΑΡΞΗ: 15/02/2017 -- ΛΗΞΗ: 12/04/2017
638 άτομα

8 εβδομάδες

καταφέραμε να χάσουμε
_ 2,35 τόνους σωματικού βάρους [ 3,68 κιλά / άτομο ]
_ 31,2 μέτρα σε περιφέρεια [ 4,89 εκατοστά / άτομο ]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
TRUST THE TRAINER
ΕΝΑΡΞΗ: 01/05/2018 -- ΛΗΞΗ: 30/06/2018

Επισκεφτείτε το
https://alterlife.gr/success-stories/
και πάρτε έμπνευση απο αυτές τις
καταπληκτικές ιστορίες.

860 άτομα

9 εβδομάδες

καταφέραμε να χάσουμε
_ 5,9 τόνους σωματικού βάρους [ 6,86 κιλά / άτομο ]
_ 61,4 μέτρα σε περιφέρεια [ 7,14 εκατοστά / άτομο ]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
TRUST THE TRAINER
ΕΝΑΡΞΗ: 17/05/2019 -- ΛΗΞΗ: 12/07/2019

Πως θα γίνετε το επόμενο
SUCCESS STORY της ALTERLIFE?
Απλά, δοκιμάστε το Trust the trainer,
το πρόγραμμα που θα σας αλλάξει την ζωή!

1.619 άτομα

8 εβδομάδες

καταφέραμε να χάσουμε
_ 11,53 τόνους σωματικού βάρους [ 7,12 κιλά / άτομο ]
_ 118,35 μέτρα σε περιφέρεια [ 7,31 εκατοστά / άτομο ]

www.alterlife.gr
www.alterlife.com.cy

