Coaching

 Coachingsessie – 90 min
 Intakegesprek – 60 min

PHP – Persoonlijk Hormonaal Profiel
 Screening en advies

 Losse meting en advies

Onze diensten
en producten
Training

Fitmasters PRO app
 Per jaar

 Per maand

Online basic

€ 67,50

 Personal training – 60 min

€ 33,75

 Personal training – 30 min

Herstel

 Compexbehandeling – 30 min

 Sportmedische behandeling – 30 min

Voeding

 Voedingsadviesprogramma – 8 weken
 Eenmalig voedingsadvies 30 min

€ 33,75
€ 33,75

€ 259,-

€ 33,75

€ 120,-

€ 79,00

€ 99,00
€ 33,75

€ 75,-

€ 6,95

 Per maand met contract van 6 mnd

€ 62,50

 Per jaar

€ 659,00

 Per maand los

Online premium

€ 79,00

 Per maand met contract van 6 mnd

€ 89,00

 Per jaar

€ 999,00

 Per maand los

Training Prinsenbeek
 Training – 60 min
 Training – 20 min

€ 109,00

€ 69,50
€ 34,75

sief btw

prijzen inclu

Fitmasters…
made me do it!
085 401 82 34 www.fitmasters.eu info@fitmasters.eu

Onze partners
& specialisten
Fitmasters werkt met vooraanstaande partners en specialisten
op het gebied van training, voeding, coaching en herstel. Partner
van Fitmasters ben je niet zo maar. Iedere partner onderschrijft
onze werkwijze en staat garant voor het bieden van de absolute
top binnen haar eigen branche.

Virtuoos

Herbalife

Peak Performance

High-end voedingssupplementen voor
sporters en personen met een gezonde
en actieve levensstijl. Ontwikkeld door
een multidisciplinair academisch team
dat bestaat uit farmaceuten, biochemici
en bedrijfskundigen.

Herbalife ontwikkelt en distribueert
hoogwaardige producten voor
gewichtsbeheersing en de
ondersteuning van de gezondheidsbehoeften van uw lichaam. De sportlijn
Herbalife24 draagt bij aan een optimale
voorbereiding, training en herstel.

Sportkleding en -attributen die
gemaakt zijn om te presteren.
Geïnspireerd door het buitengewone
is Peak Perfomance anders dan de
doorsneemerken: perfectie is het
streven en daar wordt continu
op ingezet.

Van Oosterhout
bike and sports

Prescan

Polar

Verzorgt preventieve medische
onderzoeken waardoor training,
coaching, herstel en voedingsadvies
effectief en zonder risico’s kan worden
ingezet. Meer zekerheid over je
gezondheid dus.

Door een combinatie van
deskundigheid op het gebied van zowel
sport, fysiologie als elektronica sinds
1977 toonaangevend op het gebied
van technologische innovaties en
hartslagmeting.

De speciaalzaak in de regio Breda,
Teteringen en Oosterhout op het gebied
van elektrische fietsen, sportfietsen,
mountainbikes, fietskleding en
fietsaccessoires.

Herstel
Bij Fitmasters kun je terecht voor herstel in de breedste zin van het woord. Daarvoor
hebben we veel expertise in eigen huis, maar daar waar nodig kunnen we ook snel
schakelen met een breed netwerk aan specialisten op ieder vlak van herstel. Zo ben je
altijd verzekerd van de beste ondersteuning.
085 401 82 34 www.fitmasters.eu info@fitmasters.eu

