
Fria vikter, maskinpark, konditon, 
gruppträning och allt däremellan!
Vi erbjuder 25% rabatt för 
      NGKs medlemmar!

Elixir Fitness erbjuder en ”state-of-the-art” facilitet med ett brett utbud av utrustning
och möjligheter, för människor i alla åldrar, intressen och träningsmål.
Vad du än söker inom träning så hittar du den på våra 2000kvm träningsyta!
Med fria vikter, maskiner, konditionsmaskiner och till och med ett utegym, inomhus!
Så kan vi erbjuda något för alla. 
Dessutom erbjuder vi stora ytor för funktionell träning, och träning med egen kropp.
VVilket gör att vi kan skräddarsy program för att bli bättre i alla sporter t.ex. golf!
Med specialtillverkade ställningar och utrustning från de ledande märkena i Norden 
och USA, har Elixir Fitness satt standarden för morgondagens träning. 
För dig som hellre tränar i grupp så har vi ett av de mest kompletta 
gruppträningsscheman som finns! Med allt från styrka, kondition, dans, yoga, 
spinning, aerobic och mycket mer!

På Elixir Fitness satsar vi på kvalitet. Det betyder att hos oss jobbar enbart personer 
som har kunskap inom träning och hälsa. Personer som verkligen hjälper dig attsom har kunskap inom träning och hälsa. Personer som verkligen hjälper dig att
nå dina mål. Det är inte en slump att proffsgolfen innehåller allt mer fysisk träning
även utanför banan! Vi kan dom där knepen för att göra dig rörligare, snabbare i 
genomsvingen, skaffa bättre bålstyrka och överlag till en bättre golfspelare!

Som partner till Nyköpings GK kan vi erbjuda dig en extremt bra och givande 
lösning på träning. För endast 299kr/mån får du tillgång till vår
anläggning 04-24, året om! Och dessutom tillgång till alla våra gruppträningspass!
VVi erbjuder alltså dig som medlem hos Nyköpings GK, 25% rabatt på vårt årskort! Vi
tar inte heller någon form av startavgift, det ända du betalar är 299kr/mån!

Det ända du behöver göra är att ha med dig någon form utav medlemsbevis från 
Nyköpings GK när du skall teckna kortet. Låt oss hjälpa dig att nå våra ledord, 
Be Your Best!

www.elixirfitness.se
0155 - 454030


