
представя

КАТО ЗВЕЗДИТЕ

Ексклузивните фитнес уреди

Technogym намират място в

най-луксозните домове, яхти,

частни самолети и пре-

стижни хотели в света.

Символ на италианския

дизайн, лукса и технологич-

ните нововъведения, компа-

нията № 1 за уелнес и спа е

предпочитана от известни

личности като Барак Обама,

Мадона, Доменико Долче и

Стефано Габана, Силвестър

Сталоун, Джорджо Армани,

Михаел Шумахер.   

Ако още не сте посетили фитнес цен-

търа на АТАМА Wellness Club на бул.

„Ситняково“ – точно срещу

Румънското посолство, сега е момен-

тът да наваксате пропуснатото. А

то определено е доста, защото клубът

изразява напълно концепцията на

АТАМА за ново качество на живот,

представяйки най-новите тенденции в

света на уелнес и спа. За перфектната

ви форма АТАМА предлага:

m Модерна зала с най-новата серия

фитнес оборудване от Technogym –

серията Pure Strength.

m Голяма зала за Уелнес класове с най-

добрите инструктори по спининг, йо-

галатес, тае-бо, комбинирана гимнасти-

ка, фитбол, йога, народни танци и др.

m Модерен спа център с най-новите

спа ритуали и релаксиращи процедури

m Красив тен с най-добрите солариуми

Ерголайн
m Сауна, парна кабина, тангентор

m Фризьорски салон с продуктите на

L’Oreal

m Модерен Lounge Bar с мебелите на

„Богдан Мебел“  

m Модерен кафе-бар и тераса бар за

здравословно хранене

m Хипокси терапия : http://www.hypo-

xi.net/bg
Всички уелнес и спа тенденции в

АТАМА идват в пакет с перфектно

обслужване в суперкомфортна обста-

новка, за да превърнат грижата за

душата и тялото ви в несравнимо удо-

волствие. Научете повече за програми-

те и услугите в АТАМА Wellness Club

на www.club.atama.bg или на адрес: гр.

София, ул. „Черковна“ 86 (срещу

Румънското посолство). Телефони: 962

09 99, 843 53 08; 0885 731 668.

Освен възможности за спорт и удовол-

ствия в АТАМА Wellness Club фирма

АТАМА предлага и цялостни концеп-

ции за оборудване на домове, престиж-

ни хотели, фитнес центрове, голф клу-

бове, корпоративни фитнеси. За

информация: www.atama.bg  

It’s time to feel good


