
ACID TRAINING

Acid Training kombinerar tre hyper
effektiva metoder för träning: Hög
intensiv intervallträning, funktionell 
styrketräning och gruppträning 
med PT. Resultatet är ett unikt 
nordiskt träningsrecept. 
Effekten – oavsett vad du 
vill uppnå – är baserad på 
vetenskaplig fakta och 
forskning. 

Du bränner massor av kalorier under 
ett pass och får dessutom en ökad 
förbränning efter passet. Detta kallas 

EPOC (excess postexercise oxygen 
consumption). Under ett pass 

bär alla deltagare ett pulsband 
runt bröstet vilket gör att alla 

kan följa sin egen puls och 
ansträngning på våra skär

mar i lokalen.

* Viktminskning – Garanterad Effekt:
Under dina träningspass hos oss kommer du träna på olika typer av intervaller/högpuls. För att garantera 
effekt vill vi att du ska vara i 80% eller mer av din maxpuls under 18 min eller längre under en klass.

Vi kan garantera minst 1 kg viktnedgång per vecka om du kör 2 st Acid Training klasser i veckan under 
fyra månader eller mer. Detta kan du räkna med från vecka 3 i din tränings plan. Det bygger också på att du 
gör vår hälsokontroll, lägger upp en träningsplan för året samt genomför vår Tanitavägning och sitter i konsul
tation med din träningscoach.

www.acidtraining.se

Vill du minska i vikt? 
Nu är ditt personliga viktmål inom räckhåll.

KLIPPKORT

KÖP 11
BETALA  

FÖR 10
2 500:-

FÖLJ OSS PÅ:



Att träna i mindre grupper med en 
tränare är ett av det absolut mest 
effektivasättensomfinnsförattför
bättra din kondition. På Acid Training 
varierar du intervaller på rodd , stak
maskin och spinningcykel samt funk
tionella  styrke övningar som gör att du 
under ett pass tränar igenom kroppen 
på ett skonsamt och effektivt sätt. 

FÖLJ OSS PÅ:

ORKA MER...

Provträna – Boka en gratis provträning.

 Platsgaranti

 Egen tränare

 Vetenskapligt bevisat

 Individanpassad träning

 Garanterad EPOC-effekt

 Träna utan att träna

 Passar alla

 Träningsplanering

 Pulsbaserad kondition  
      & styrketräning

 Hälsoscreening

 Utmanande gruppträning

Unikt med Acid Training

ACID TRAINING – 070-854 45 17, Tegnérgatan 18, info@acidtraining.se


