
Breda West

FITTO Training

Wil je structureel gezonder gaan 
leven? Zelf werk maken van je 
gezondheid en het verhogen van je 
weerstand? 

Wij helpen je om het heft in handen te 
krijgen. Bij FITTO Training kom je 
werken aan je gezondheid met 
duidelijke persoonlijke doelen. Pijnvrij 
leven. Fit worden. Beter ontspannen. 
Dat kan alleen met mensen om je heen 
die jou inspireren en als team samen-
werken aan jouw gezondheid. 

Dát is FITTO Training! 

Wat is FITTO Training?
FITTO Training is een uniek concept dat 
nog volop in ontwikkeling is. Op basis 
van FITTO Training werk je aan 
individuele doelen met de beste 
begeleiding. 

Je kunt je via de app inschrijven op de 
verschillende FITTO Training-lessen die 
worden aangeboden. Op deze manier 
kun je in alle rust aan je gezondheid 
werken en is er genoeg aandacht voor 
iedereen. 

Wil jij... 
• Werken aan je gezondheid op je eigen   

  niveau en aan de hand van je eigen   

  doelen?

• Jouw weerstand en vitaliteit    

  verbeteren? 

• Trainen in een rustige en ontspannen   

  omgeving?

• Optimale begeleiding op fysieke en   

  mentaal vlak? 

FITTO Personal Training 
Wil je toch graag nog meer 
begeleiding? In dat geval kun je kiezen 
voor Personal Training. Hierbij gaat een 
trainer 1 op 1 óf  in een klein groepje 
samen met je aan de slag. 

Op deze manier haal jij nóg meer uit  
jouw training en raak je geïnspireerd 
door de FITTO Personal Trainers om
het beste uit jezelf te halen.

Wij zoeken jou! 
FITTO Training is nog volop in 
ontwikkeling en daarom zijn we op 
zoek naar jou! Ben jij gemotiveerd om 
2022 fitter dan ooit te worden? Jouw 
lichaam zo te leren kennen zodat je nog 
gezonder en gelukkiger oud kan 
worden?  Help ons dan mee om FITTO 
Training nóg beter te maken. 

De eerste 50 deelnemers sporten 
tegen geen gereduceerd tarief, wees 
er dus snel bij! Het enige dat we van je 
vragen is feedback op de trainingen, 
faciliteiten en trainers.
 
Meld je nu aan via 
contact@bredawest.nl om je in te 
schrijven of bel voor meer informatie 
naar 076 522 53 78. Zo maken we 
samen van FITTO Training een
groot succes!


