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. O serviço FITNutri pretende, através de uma

dinâmica de consultoria on-line, disponibilizar este

know-how para que possam obter o máximo

de rendimento do vosso plano de treinos.

Para tal, contamos com a colaboração

da Nutricionista Ana Margarida Ramalho

que estará disponível para vos aconselhar

e esclarecer todas dúvidas através

do e-mail nutrition@fitsalvador.com

(totalmente GRATUITO)

A consultoria oferece informação nutricional

"de ponta", produto de exaustiva revisão,

investigação e resultados reais com utentes.

Garante não apenas o sucesso na redução

de gordura, mas também o nível de saúde

e vitalidade indispensáveis a todo o processo. 

Nutri



. O serviço FITRehab pretende, através de uma

dinâmica de consultoria on-line, disponibilizar este

know-how para que possam obter o máximo

de rendimento do vosso plano de treinos.

Para tal, contamos com a colaboração

do Osteopata João Espírito Santo

que estará disponível para vos aconselhar

e esclarecer todas dúvidas através

do e-mail rehab@fitsalvador.com

(totalmente GRATUITO)

Rehab



. Solicitamos seriamente o envio de uma foto

para ser mais fácil associar o nome a um rosto,

e assim, melhor monitorizar e discutir o treino

para corrigir ou adaptar as estratégias que

definimos para cada um(a).

(lesões, limitações, exercícios alternativos, etc...)

PT Consultancy



. PESO E % DE MASSA GORDA

TRIMESTRAL:

. GLICÉMIA EM JEJUM

TENSÃO ARTERIAL

FC em Repouso

(Última 2ª Feira de cada mês das
07h15 - 14h00 & 17h - 20h00)

MONITORIZAÇÃO
(Jejum)

Lab



FIT SCHEDULE

. Horário / Calendário interactivo sempre

actualizado que vai permitir:

- Evitar perguntas como: “Hoje há treino?!

A que horas?!” - sempre que for cancelado ou

alterado o treino, nós actualizamos.

. Irá permitir ver a descrição completa de cada

treino: Nome dos exercícios, nº de repetições,

séries, etc...

. As datas de todas as AVALIAÇÕES e todos os

BOOTCAMPS

Poderá aceder esta informação no link abaixo:

http.//www.fitsalvador.com/p/fit-schedule.html



PRE-WORKOUT
COACHING

. Todos os dias, 15 minutos antes de cada treino
existe a oportunidade de aprender

convenientemente algumas técnicas, posturas
e progressões dos principais exercícios do

treino bem como algumas alternativas
para os atletas com patologias.



CALÇADO

. Apesar de não ser exigido a troca de ténis

para os treinos, sensibilizamos para

que os ténis se encontrem nas melhores

condições higiénicas possíveis.



DUCHES
- Exclusivo para os atletas das 07h15 e 13h15

- Donativo Mínimo - 0,50€ p/ duche
.Reverte na totalidade para o CPSS

Pacotes Anuais - GRÁTIS



BABYSITTER

GRÁTIS



- 3€ por ano - Atleta a liquidar na primeira
anuidade ou mensalidade

. No caso de esquecimento ou impossibilidade,
poderão liquidar na mensalidade seguinte

- Pack Duo / Família
. Numerosa - 6€ por ano

SEGURO
(Despesas de tratamentos máximos até 500€)



* Famílias com 3 ou mais filhos (Protocolo com a 

Associação Portuguesa de Famílias Numerosas)

** Colaboradores CPSS e clientes das valências de 

Infância, Desempregados e Estudantes

Seguro: 3€ por ano a liquidar na primeira anuidade/mensalidade

NIB: 0035 0146 0000 1738 330 9 1

INVESTIMENTO
ANUAL

PACOTE ANUAL
(Setembro a Agosto)

LIVRE
TRÂNSITO

1 Atleta

Pack Duo - 25% Desconto no Casal 243 € 324 €

Pack Família Numerosa* - 50%
Desconto no Casal 162 € 216 €

162 € 216 €

CPSS** Público

(10% DESCONTO + FITShirt - POLO/TOP/T.SHIRT + OFERTA BABYSITTING)

Cada pacote implica o pagamento de 6€ de quota anual (12 x 0,50€) por sócio



Cada pacote implica o pagamento de 6€ de quota anual (12 x 0,50€) por sócio

* Famílias com 3 ou mais filhos (Protocolo com a 

Associação Portuguesa de Famílias Numerosas)

** Colaboradores CPSS e clientes das valências de Infância

*** Desempregados ou Estudantes

Seguro: 3€ por ano a liquidar na primeira anuidade/mensalidade

NIB: 0035 0146 0000 1738 330 9 1

(Preços para Débito Automático | Transferências Normais acresce 10€ / mês)

INVESTIMENTO
MENSAL

LIVRE
TRÂNSITO

22,5 € 30 €

15 € 20 €

15 € 20 €

CPSS*** Público
1 Atleta

Pack Duo - 25% Desconto no Casal

Pack Família Numerosa* - 50%
Desconto no Casal

PACOTE MENSAL
(Até dia 8 do mês correspondente)



. O Investimento Mensal seleccionado é

referente a transferências por agendamento,

ou seja, quando o débito para o NIB supracitado

é realizado automaticamente.

. Deve contactar o seu banco para formalizar o

agendamento automático, ou mais

comodamente através dos serviços on-line

do seu banco.

Caso seja uma transferência pontual

(ex.: Multibanco) acresce o valor de

10€ / mês.

INVESTIMENTO
MENSAL

(Preços para Débito Automático | Transferências Normais acresce 10€ / mês)



1ª inscrição da TEMPORADA é GRATUITA

Reinscrições = 40€

Para manutenção da inscrição, nos meses em

que eventualmente não possam comparecer, será

cobrada a mensalidade correspondente.

Importa referir também que os profissionais

afectos à actividade assumem os seus

compromissos legais (emissão de recibos

e declaração às Finanças).

FIDELIZAÇÃO



. O Concurso de Transformação Corporal é

GRATUITO!

. Podem ganhar até 1000€ em dinheiro!

. Consultem as condições detalhadas em:

www.crowd-trainer.com

PRÉMIOS



PRÉMIOS

. Candidatam-se a este PRÉMIO todos(as) os que

iniciarem as sessões em Setembro e mantenham

a inscrição, ininterruptamente, até Agosto.

Os vencedores serão escolhidos através do maior

número de respostas correctas a um questionário

de cultura geral por via e-mail.

50% Desconto
na anuidade 2k16 / 2k17

+
1 Passeio de Balão



“Sou atleta FITSalvador...

 ...e sinto-me Especial!”
Inscreve-te e aproveita os vários descontos, em diferentes áreas

EMOTION - Life on Adventure
10% Emotion Sports + 2 Passeios Balão 

HORIZONTE INFINITO
- Agência de Viagens -

5% - 8% sobre as Promoções

PIPOCAS & CAMBALHOTAS
15% em Organização de Eventos

HALOVIDA - Centro de Haloterapia 
20% Halovida + 30% Osteopia



“Sou atleta FITSalvador...

 ...e sinto-me Especial!”
Inscreve-te e aproveita os vários descontos, em diferentes áreas

DEPILCONCEPT
Especialistas em Depilação Permanente

Até 45%

FITSalvador
100% 2 DVD’s de TPC’s FITSalvador

PRINTUS FOXZ
11,5€ FITShirt’s (Polos, Top’s, T.shirt’s)

15€ Personalização Vestuário 




