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Det siger medlemmerne

TROMBORG pilates- og yogastudio

TROMBORG PLUS

”Det er godt for både krop og sjæl at
gå til pilates hos TROMBORG :-)”

”Jeg ville slippe for muskelsmerter
fx i lænd, ryg og nakke. Fordelen
ved at undervisningen ligger online
er, at den er fleksibel - jeg kan
afspille den, når den er uploadet og
det passer mig.”

- Ingrid, Silkeborg

”Meget behagelig og effektiv form
for træning, godt miljø og dygtig
instruktør.”

- Birgitte, Sydjylland

- Diane, Silkeborg

”Pilates hos TROMBORG giver mig
en bedre kontakt til min krop og en
skøn følelse af ro og velvære i krop
og sind.”
- Jette, Ringkøbing

”Super professionelt og hyggeligt
studio med plads til alle, både
nybegyndere og øvede.”

”Jeg er medlem af TROMBORG
PLUS, fordi jeg gennem pilates og
yoga opbygger styrke, smidighed,
ro i sindet og holder mig smertefri.
Fordelen ved at undervisningen
foregår online er, at jeg kan gøre
det, når det passer mig, love it”
- Tina, Nordjylland

- Birgitte, Silkeborg

”Skønt studio, med dejlig positiv
stemning. Jeg går aldrig derfra
uden også at have trænet
lattermusklerne!”
- Anne Louise, Silkeborg

TROMBORG pilates- og yogastudio
Nygade 1c, 1. sal, 8600 Silkeborg
Web – studio
tromborg-pilates-og-yoga.dk
Web – online træning
tromborg-pilates-og-yoga.dk/tromborgplus

Er du stiv i
kroppen og
træt i hovedet?
TROMBORG pilates- og
yogastudio hjælper dig
med at fjerne, reducere og
forebygge rygproblemer,
stress og andre skavanker.
Vi har adresse midt i Silkeborg.
TROMBORG PLUS tilbyder det
samme – i en online version,
hvor du gør noget godt for
krop og sind hjemme
hos dig selv.
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Vil du træne i et rart studio
med små hold?
TROMBORG pilates- og yogastudio er et helle
i hverdagen, hvor du arbejder med din styrke
og smidighed. Vi holder til i hyggelige lokaler
centralt i Silkeborg.
Vores dygtige instruktører giver deres egne
små hold en grundig træning med tid til ro og
fordybelse. Du vil hurtigt mærke, at ugentlig
træning gør underværker for din krop.
Du kommer nemt til at kende de andre deltagere
i vores lille fællesskab, hvor du kan lukke øjnene
og arbejde fokuseret på din egen måtte – eller
tilmelde dig et reformerhold med lidt mere
tempo.
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Dejligt studio,
fin sal med
god plads, rar
atmosfære og
god undervisning.
Hyggelig og tryg
stemning.
- Susanne, Silkeborg
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Ønsker du fleksibel
online træning?
Med TROMBORG PLUS kan du vælge mellem
en række træningsvideoer på 15-60 minutter,
og afprøve både pilates og yoga hjemme
hos dig selv. Programmerne løsner op for
spændinger, opbygger styrke og smidighed
og skaber ro i sindet. Guidede afspændinger
mindsker stress og giver fornyet energi.
Vores dygtige pilates- og yogainstruktører
supplerer løbende med nye videoer. Du
vælger dem, der passer til din hverdag; et
fleksibelt tilbud, som du kan bruge, NÅR du vil
og HVOR du vil. Måske nyder du at træne helt
for dig selv, men hvis du søger fællesskab,
er det også muligt, da du kan få adgang til
en lukket Facebook-gruppe, der holder dig
opdateret og motiveret.

Vil du være med i studiet?

Vil du være med online?

Så gør du sådan:

Så gør du sådan:

— Gå ind på tromborg-pilates-og-yoga.dk

— G å ind på tromborg-pilates-og-yoga.dk

— V
 ælg dit hold og tilmeld dig. Du er
altid sikker på, at der er plads til dig på
holdet.

— Vælg TROMBORG PLUS og tilmeld dig

— D
 u får den første uge gratis. Ingen
oprettelsesgebyr eller binding.
— H
 vis du er forhindret, og melder afbud
senest kl. 21 aftenen før, kan du inden
for fire uger få en erstatningsgang på
et andet hold.
— M
 edlemsfordele. Fx gratis adgang
til TROMBORG PLUS efter 12
sammenhængende uger i studio.
Ønsker du adgang inden, får du
20% rabat.

— D u får den første uge gratis. Der er
ingen oprettelsesgebyr eller binding.
— S TART HER-guiden hjælper dig godt i
gang
— M edlemsfordele. TROMBORG Talks
med tips til gode træningsoplevelser.
Og 10 dages pilates- og yoga-forløb,
som afholdes flere gange årligt – Med
kærlige skub til at vedligeholde din
hjemmetræning.
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Jeg har meldt mig ind i
TROMBORG PLUS for at
have adgang til en vej til
indre ro. Jeg ønsker at
være mere levende, smidig,
stærk og have en smertefri
ryg, især. Når jeg træner
på egen hånd, er der en
tendens til at hvile- og
nærværs sekvenserne
bliver for korte, men når jeg
følger videoerne, er det SÅ
godt for mig.
- Karen, region Midtjylland

