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10 Beurtenkaart

10 Beurtenkaart Student Discount

Je hebt 10 trainingen van telkens 60 minuten samen met jouw coach. De
coach legt jou de oefeningen uit en geeft feedback waar nodig. Indien
gewenst kan je ook een schema krijgen dat je thuis of in de fitness uitvoert.
bv: Je hebt 1 training die je wekelijks samen met je coach doet en 1 training
die je thuis of in de fitness individueel uitvoert. Je mag ook filmpjes
doorsturen van de oefeningen die je thuis/ in de fitness uitvoert en de coach
zal hierop dan feedback geven. 

Op vertoon van een geldige studentenkaart krijg je korting .Idem uitleg ' 10
Beurtenkaart'. 

Personal Training



DUOtraining

1 Beurt

Trainingsschema

Ideaal als je samen met een vriend(in) wilt komen trainen. Jullie krijgen elk 10
beurten en moeten telkens SAMEN naar de training komen. Ook als jullie elk
een ander niveau hebben, is dat geen probleem! Je kan natuurlijk ook je zus,
mama, partner, ... meenemen. 

Weet je niet zo goed of personal training wel iets voor jou is? Probeer dan
eerst eens 1 sessie. Samen met de coach doorloop je een trainingsprogramma
van 60 minuten. Daarnaast kan je deze beurt ook gebruiken als je een los
trainingsschema hebt, maar niet zeker bent of je de oefeningen wel correct
uitvoert. De coach geeft jou dan een technieksessie van 60 minuten. 

Heb jij al wat ervaring in de fitness? Bestel dan een los trainingsschema
volledig op maat. Er wordt ook rekening gehouden met jouw leefstijlfactoren
bij de opmaak van het schema. Je zal een informatiebundel krijgen met hoe
het schema werkt en in het schema zitten ook video's zodat de uitvoering van
elke oefening duidelijk is. 



Voeding
 Voedingsschema op maat 

Op zoek naar een voedingsschema volledig op jouw maat? Vraag dan nu jouw
schema aan! Ook geschikt voor vegetariërs. Je krijgt verschillende opties per
maaltijd. De coach berekent jouw macronutriënten en jouw caloriebehoefte. Aan de
hand van een app kan jij dan zelf ook maaltijden invoegen zodat jouw keuze niet te
beperkt is. Je krijgt ook advies over supplementen die voor jou nuttig kunnen zijn.
De schema's zijn zowel voor personen die willen afvallen, bijkomen of graag op
gewicht willen blijven. Ook voor recreatieve sporters die hun voeding wat meer
willen afstemmen op hun type sport is dit schema een handige tool! 



Voor het voedingsschema geldt dezelfde uitleg als  bij het puntje
'voedingsschema op maat'. Het verschil met deze formule is dat je ook nog vijf
voedingslessen van telkens maximum 1 uur krijgt. Deze kunnen face -to-face of
online via zoom plaatsvinden. 

De onderwerpen tijdens de voedingslessen zijn zeer verschillend van persoon
tot persoon omdat ze volledig op maat worden gemaakt. De lessen kunnen gaan
over: voedingsetiketten correct leren lezen en interpreteren, leren wat macro's
zijn, stressmanagement, slaapkwaliteit verbeteren,uit eten gaan en afvallen, op
reis gaan terwijl je wilt afvallen, hongerklop vermijden tijdens het trainen, wat
moet je eten voor/tijdens of na een training, enzo.  

Voeding
Voedingsschema op maat + voedingslessen



Trainingsschema op maat
Voedingsschema op maat
Wekelijks contactmoment via coachingscall of via Zoom
24/7 whats app 
Feedback op trainingstechniek
Startersgids  met info rond levensstijl
supplement aanbevelingen
1 x / maand personal trainingssessie 
Zowel voor beginner als gevorderde sporter geschikt!

Online Coaching
De online coaching omvat:



Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de diensten? 
Mail naar info@fitbycaro.be 


