
 

 

 در مجموعه اینشیپ بادی  مشتری  منشور حضور

 ما بر این باوریم:   در اینشیپ بادی

 برای شروعی موثر،  هستیم؛ بدین منظور،    سهیمدر این فایده    گیری عالی، سودمند است و همهجهت نتیجه  ریزی منظّم و هدفمندبرنامه 

 م. در برابر دیدگان پرمهرتان قرار داده ایو    مشتریان ارجمند، اصول ذیل را تدوینبه موقع و با هدف ارتقاء سطح سالمتی شما  

 "مجموعه اینشیپ بادی مسیر سالمتی است، پیماننده مسیر شمائید"

 حضور در شعبه:   - 1

 باشد. میدقیقه قبل از آغاز جلسه تمرین در محل شعب الزامی    10سازی، حضور شما  فرآیند آماده   یبا هدف اجرا   -

  15خیر بیش از  أت  باو    شودمیکنندگان از زمان تمرین شما کاسته  در صورت عدم رعایت زمانبندی، به منظور حفظ حقوق سایر مراجعه  -

 .جلسه سوخت خواهد شد  تمرین(  ع زماندقیقه بعد از شرو  5)  دقیقه

و برای خدمات موضعی    باشدمی پالس ریلکسی  یقه شامل تعویض لباس، تمرین اصلی و  دق EMS   30ای تمرینزمان اختصاص داده شده بر  -

 .دقیقه خواهد بود   30تا    20براساس برنامه تمرینی شما که توسط مربی مشخص شده است از  

 .خواهد بود  شعب(مسئولین  وط ارتباطی )شماره سراسری و شماره همراه  از طریق خطفقط  ها جهت حضور در شعبه  تمام هماهنگی  -

های بهداشتی در هر شرایطی الزامی بوده  اینشیپ بادی بسیار مهم است؛ رعایت پروتکل   مجموعه  که حفظ سالمتی شما برایاینبا توجّه به    -

 .و استفاده از ماسک ضروری است 

قبال  هیچگونه مسئولیتی در   اینشیپ بادی  خود کوشا باشید. مجموعه  )جواهرات و...(و قیمتی  )گوشی موبایل و...(در حفظ اشیاء شخصی  -

 مفقود شدن آنها نخواهد داشت. 

 آنالیز بدن:  - 2
 دقیقه قبل از جلسه آنالیز بدن در شعبه حضور داشته باشید.   20  -

ن شعب، موظّف  یساعت پیش از جلسه آنالیز، ناشتا باشید. )در هر حال مسئول  3منظور دقّت در حصول نتیجه، حدّاقل  خواهشمند است به   -

  کنند.(   اجراآنالیز را  فرآیند  اند  

 : سوخت و حفظ جلسات  -  3
 .شود پکیج محاسبه می  جلسه اولتاریخ انقضاء پکیج از    -

 .باشدروز بعد از واریز وجه و ثبت نام می   15حداکثر مهلت برای شروع پکیج،    -

 خواهد شد. در صورت تعطیل بودن مجموعه، تعداد روزهای تعطیل به روزشمار انقضاء پکیج افزوده    -

 .پذیر است ساعت قبل( از آغاز جلسه امکان 24حفظ جلسات مجاز )فریز( تنها در صورت اطالع )  -

جلسات )فریز( توسط مجموعه برای    شایان ذکر است، جهت حفظ و ارتقاء سالمتی و حصول نتیجه حداکثری شما همراهان ارجمند، حفظ  -

 شود. مواقع ضروری یا دو روز اول عادت ماهانه بانوان در نظر گرفته می

جلسه غیبت مستمر داشته باشید، ساعت تمرین شما به فرد دیگری داده خواهد شد و برای مراجعه    3درصورتی که بدون هماهنگی قبلی   -

 مجدد الزم است با مسئول شعبه هماهنگ کنید.

 

 جلسه  30 جلسه  24 جلسه  16 جلسه  12 جلسه  8 جلسه  6 پکیج 

 روز  90 روز  75 روز  60 روز  45 روز  30 روز  15 تاریخ انقضا 

 5 4 3 2 1 - فریز

 

 

 بعد از ثبت نام و واریز وجه، حتما از رسید پرداخت خود عکس تهیه کنید و آن را تا پایان پکیج نزد خود نگه دارید.  -4



 

 

 شایسته است؛  ✓

 معذوریم.  EMSشعب، کفش تمرینی تمیز به همراه داشته باشید. در غیراین صورت از پذیرش شما در استدیو    یهنگام استفاده از فضا   -

 .( خواهدشددریافت وجه، به شما تقدیم    یاین لباس در ازا )  .ید ئاستفاده فرماخود    مخصوص تمرینلباس    از  EMSبرای انجام تمرینات    -

 گردد.میبه شما تقدیم    لباس تمرین نودر صورت به همراه نداشتن لباس، در ازای دریافت هزینه،    -

جداً    EMSاستدیو  در  گوشی موبایل  تمرین و اثربخشی حداکثری آن، از همراه داشتن    در طولجهت تمرکز    و  پس از حضور در شعبه  -

 . یدیخودداری فرما

های  ید و برای مراقبت از سالمت شخصی لباس ئتمرین را پس از هر بار استفاده بشو  لباس مخصوصبه منظور رعایت بهداشت عمومی،    -

 .( تواند بر طراوت و شادابی شما تأثیر مثبت و مفید داشته باشدی مطبوع و غیر آلرژن می استفاده از رایحه)  .خود را پاکیزه نگه دارید

 ساعت از وعده غذایی اصلی شما گذشته باشد.   3ل از تمرین حداقل  شود قبتوصیه می  -
 

 ه: احیاء جلسات از بین رفت -5

 .پذیر استاحیاء پکیج فقط تا دو ماه پس از تاریخ انقضاء پکیج امکان   -

هزارتومان  150روز    60الی    31هزار تومان و از    100روز    30الی    1از    ازای هر جلسهدر   EMS خدمات   ماندههزینه احیاء جلسات باقی  -

 .شودمحاسبه می 

هزارتومان  200روز    60الی    31هزار تومان و از  150روز    30الی    1از    در ازای هر جلسهمانده خدمات موضعی  هزینه احیاء جلسات باقی  -

 .شودمحاسبه می 

 باشد. نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و فضای رزرو شده برای شما میهزینه های  ین  تاممنظور    به  ،دریافتی احیاء جلسات  مبلغ  -

 : های واگیردارگیری بیماری شرایط ویژه در زمان همه  -6

صرفاً با اعالم ایشان   مراجعین محترم( ثبت نام بیماری های اپیدمیک و سایر  های مختلف آنو سویه کروناگیری )همه  در وضعیت پاندمیک

ک  یا سایر بیماری های اپیدمیک با ارائه مدار  پذیر است. در صورت ابتالء به کرونایا ارائه کارت و مدارک مبنی بر انجام واکسیناسیون امکان 

 و گواهی استعالجی پزشک متخصص به مدت انقضاء پکیج افزوده خواهد شد.   (،PCR)مانند آزمایش یا تست    معتبر

 . باشد میشرایط آنها    بانقاهت سویه های کرونا متناسب    دورهطول    *

این**   به  با توجّه  به ذکر است،  از شرایط مجموعه الزم  کامل  اطّالع  با  با درخواست خویش و  مراجعین عزیز    که 

لطفا با اطمینان کامل   .باشدنمیپذیر  به هیچ عنوان امکان  و   هر دلیلی  ا عودت وجه بند؛  کنثبت نام می  اینشیپ بادی 

 **   ثبت نام کنید.

تمامی   از  آگاهی  اعالم  ضمن   ........................................................ متقاضی  اینجانب  بادی  اینشیپ  مجموعه  ضوابط  و   قوانین 

 . باشم................... می................. با مبلغ ...............  ............................................................... دریافت پکیج 

 امضاء و تاریخ                

 راه شماست ـالمتی و آرامش همـاینشیپ بادی در مسیر س

 در این مسیر پذیرای پیشنهاد، انتقاد و نظرات شما هستیم   
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