
EZÜST
TAGSÁG
MINDENKINEK

ONLINE EDZÉSEK



ugyfelszolgalat@fumo.hu

kristof@fumo.hu

+3630-883-2079
sms-t is fogadunk!

Az online edzéseknek  helyet adó fb csoport:

Funkcionális mozgástér

A dicsőségtáblára a heti edzésnapló töltésével kerülhetsz fel:

Edzésnapló beküldése

mailto:ugyfelszolgalat@fumo.hu
mailto:ugyfelszolgalat@fumo.hu
mailto:kristof@fumo.hu
https://www.facebook.com/groups/3162627363761745
https://www.fumo.hu/account/edzesnaplo


FONTOS INFORMÁCIÓK KEZDŐKNEK
Tudjuk, hogy azonnal maximális fordulatszámon szeretnél pörögni,

de a fokozatosság nagyon fontos, mind testileg, mind mentálisan! 

Ha soknak érzed az edzéseket az első hetekben, csináld meg a

keddi és csütörtöki mobility-t, valamint az erősítő edzések első 20

percét! Az edzésnaplót ilyen esetben bátran küldd be nekünk! 

Fontos, hogy ne hagyd ki a csoportban a Kezdő Hetet! Itt olyan

alapvető mozgástechnikai tudnivalókat osztunk meg, amelyek az

összes további edzés során kiemelten fontosak! 

https://www.facebook.com/groups/3162627363761745/learning_content/?filter=276187320086151


FUMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kezdő Hét: állandó tartalom, mindig elérhető a tagoknak

Aktuális Hét: az adott hét edzéseit ide töltjük fel

Kifutó hét: az elmúlt hét edzései, amelyek vasárnap

visszavonhatatlanul törlésre kerülnek

1) Kérd a felvételedet a Funkcionális Mozgástér fb csoportba!

2) Figyelem: a tagságod a megvásárlástól, nem a belépéstől ketyeg!

3) A heti aktuális edzéseket mindig leckékbe rendezve találod,

hétfőtől péntekig naponta kerülnek feltöltésre, IDE. 

3 lecke csoport van:

4) Az edzésvideók középhaladó szintű gyakorlatokat tartalmaznak,

ám megadunk könnyítési és nehezítési opciókat is, hogy mindenki

hatékonyan és biztonságosan tudjon velünk edzeni.

5) Az edzésnaplót hétvégente ne felejtsd el kitölteni! Erről mindig

teszünk ki posztot is emlékeztetőnek. A koordinációt Baukó

Bernadett, ügyfélszolgálatos munkatársunk végzi, kérlek figyelj oda

az általa megosztott tartalmakra! 

https://www.facebook.com/groups/3162627363761745/
https://www.facebook.com/groups/3162627363761745/learning_content


7 extra edzés videó
Ezüst fokozatú tagjaink számára a heti edzéseken felül az

előfizetésük időtartama alatt további 7 tematikus edzésvideóhoz

biztosítunk korlátlan hozzáférést a weboldalunkon:

EZÜST FOKOZAT - EXTRA EDZÉSVIDEÓK

         1) Fitball

         2) TRX

         3) Kettlebell

         4) FLOW

5) Gumikötél

6) Kung-fu alapú edzéshét

7) 30 perces (Utazós) edzéshét

http://www.fumo.hu/ezustextra


FÁJDALOMTÉRKÉP
Rengeteg kérdés érkezik hozzánk a különböző testtájakon

jelentkező diszkomfort érzésekkel, befeszülésekkel, fájdalmakkal

kapcsolatosan. 

A Fájdalomtérképet azért alkottuk meg, hogy a lehető leginkább

felhasználóbarát módon, testtáj-specifikusan tudjunk nektek

specifikus rehabilitációs feladatsorokat adni. 

Ezüst fokozató előfizetőink számára testtájanként 1-1 videót

teszünk elérhetővé:

FÁJDALOMTÉRKÉP

http://www.fumo.hu/fajdalomterkep


kiegészítések
Spam gondok: Ajánljuk felvenni levelezőpartnernek az

ugyfelszolgalat@fumo.hu és admin@fumo.hu címeket, hogy a

fontos leveleink ne kerüljenek spam mappába! 

Amikor írunk neked: A tagságod lejártakor, ha a következő havi

tagsági díj nem érkezik be, megkeresünk, hogy érdeklődjünk a

folytatásról. Kérlek ezt ne vedd tolakodásnak tőlünk! Az a

tapasztalatunk, hogy az esetek többségében véletlen

figyelmetlenségről van szó, és nem szeretnénk senkit tévedésből

kitenni. Ha visszaírsz nekünk, hogy nem kívánod folytatni az

edzéseinket, tudomásul vesszük és nem keresünk többet! 



-10% SVÉD- ÉS AYURVÉDIKUS masszázsra

deyurveda@gmail.com

+3630-401-8969

Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 31.

Vilonya, Veszprém megye

Honlap: www.deyurveda.hu 

Bejelentkezés: Baukó Bernadett, okleveles masszőr

A kedvezményes szolgáltatások köre: valamennyi meghirdetett

szolgáltatás

Helyszínek: 

Érvényesség: visszavonásig folyamatosan, aktuálisan aktív FUMO

tagság esetén

Figyelem! Az árak a vidéki és fővárosi helyszíneken eltérőek

lehetnek!

mailto:deyurveda@gmail.com
http://www.deyurveda.hu/
http://www.deyurveda.hu/

