
Tylko w grudniu możesz zadbać 
o zdrowie i dobre samopoczucie 

z wyjątkowej oferty 
Skorzystaj 50%

Z myślą o Tobie

Taką, która pomoże zadbać o zdrowie, dobre samopoczucie, wysoki poziom energii, 
relaks i motywację! Pomagamy w osiągnięciu poczucia szczęścia! 

Grudzień to czas podsumowań i prezentów,
dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkową niespodziankę! 

50%**

 rabat 

na karty aktywne
w grudniu!

Tylko w grudniu możesz z 50% rabatem
korzystać z: 

niemal 2100 obiektów sportowych w ramach programu 
FitProfit i do blisko  1100 obiektów w programie FitSport.1

Sprawdź dostępne obiekty na www.fitprofit.pl
lub www.kartafitsport.pl w zakładce "Aktualnie otwarte". 

Strefy On-line VanityStyle Standard, która jest unikatową 
platformą wspierającą zdrowie, kondycję i emocje. 
Filmy treningowe, kurs jogi, webinary z ekspertami, materiały 
samorozwojowe, informacje o zdrowym stylu życia, animacje 
dla dzieci – to tylko niektóre z dostępnych możliwości! 
www.strefa.vanitystyle.pl 

W grudniu, dajemy możliwość bezpłatnego 
korzystania z wybranych atrakcji, dostępnych 
dotychczas tylko w Pakiecie Premium!

To jeszcze nie koniec prezentów!  

Bądź z nami w grudniu – to się opłaca! 

Platforma dietetyczna
Peater.net,
na której można m.in. wygenerować 
spersonalizowany program odżywiania 
dostosowany do stanu zdrowia, konsultować się 
nieograniczoną ilość razy z dietetykami czy 
korzystać z ogromnej bazy przepisów. 

Indywidualne konsultacje
z psychologiem
Zapewniamy bezpośredni dostęp do specjalisty, 
który pomoże poradzić sobie z wyzwaniami.

Empik – voucher
o wartości 20 zł 
Realizuj swoje pasje lub zrób prezent bliskiej 
osobie!*iTaxi – voucher o wartości 10 zł 

- można wykorzystać na przejazd taksówką w 
aplikacji mobilnej iTaxi w 150 miastach w Polsce!*

Player.pl
– kod uprawniający do 30-dniowego dostępu do 
najbardziej angażującego serwisu VOD w Polsce. W 
wolnym czasie dobrze odprężyć umysł przy ciekawym 
programie czy serialu.*

Multikiosk publico24.pl 
z najlepszą prasą. Znajdziesz tu tytuły takie 
jak: Elle, Glamour, Traveler, Mens Health, 
National Geografic, Focus, Gala, Gazeta 
Bankowa, Coaching, Business English 
Magazine i wiele innych!*

Decathlon – voucher
o wartości 20 zł 
Może czas na nowy strój sportowy, buty lub 
sprzęt? Wykorzystaj zniżkę i ciesz się dawką 
dodatkowej motywacji!*

LabOne
– zniżka 50 złotych na suplementy, 
kosmetyki i probiotyki.*

I wiele, wiele więcej!

poprawić swoją odporność, kondycję 
i poziom energii, 

odprężyć się i zrelaksować, 

mieć możliwość treningu w dowolnym 
miejscu, o dowolnej porze, 

zwiększyć wiedzę o zdrowym 
stylu życia,

i przestać odkładać siebie na 
później

zadbać o swój rozwój,

Jeśli chcesz:

- ta oferta jest stworzona dla Ciebie!  

Zapraszamy do świata zdrowia
i dobrych emocji!

*Vouchery dostępne do wyczerpania zapasów.

**Promocja dotyczy kart typu Pracownik. 

***Jeśli dokonujesz wpłaty za abonament przy wykorzystaniu systemu PayU, chęć wzięcia udziału w akcji promocyjnej zgłoś indywidualnie 
poprzez wysłanie zgłoszenia mailowego na adres: infolinia@vanitystyle.pl, do dnia 30.11.2020r. Zwrot należności 50% ceny abonamentu, zostanie
dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

1 Aktualny stan obiektów na dzień 13.11.2020 r., przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Zastrzegamy,  że VanityStyle Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podaną listę obiektów, ponieważ występują wyjątkowe okoliczności, 
w których to Partnerzy – obiekty sportowo-rekreacyjne pomimo obowiązujących umów o współpracę zawartych z VS, decydują o prowadzeniu
działalności gospodarczej przy występujących restrykcjach. Liczba podanych obiektów może ulec zmianie.

Regulamin promocji

rabatu!

płacąc mniej! 

http://vanitystyle.pl/_ftp/pdf/REGULAMIN_AKCJI_PROMOCYJNEJ.pdf

