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Hagabadet Runt 
på 30 dagar

Namn: Period: Sign: Namn: 

på våra livsstilsklubbar drömmer vi inte om 
ett annat sätt att leva. Vi längtar inte heller till nästa  

semesterresa. Hos oss ser vi till att få en bra balans, med mer 
avkoppling och återhämtning. Vi ser till att kombinera nytta 

och njutning. Vi tränar oss att vara hälsostarka inifrån och ut. 
Och det ger oss en skön varjedag-känsla.



Gäller vid ett tillfälle på valfri livsstilsklubb. Lämna värdechecken i receptionen.  
Erbjudandet är personligt och gäller mot uppvisande av medlemskort samt denna kupong.

Besök någon av våra 
andra klubbarna

G Ä S T K O R THagabadet Runt 
Yoga i 

hotsalen 

Kallduscha

Gå en  
PureRelax

Vaggande 
spafåtölj

Besök en 
annan klubb

Yoga i 
vanliga salen 

Skogsvila

Träna 
i gymmet

Ta med 
en vän

Träffa  
hälsocoachen

Workshop 
online

Bada  
varmt

Fysisk 
klass/Fusion-

klass

Aroma-
bastu/Infra- 
röd sittning

Uppgradera din vardag!
vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap. 

Därför ingår Hagabadets Hälsostart. Under de 30 första dagarna får du ta 
del av vårt motivationsprogram 30 dagar till semesterfeeling.

Genom att genomföra aktiviteterna i Hagabadet Runt och ta del av 
rabatterna i häftet får du en bra start på din väg till en 

skön vardagsfeeling.

Klarar du att kryssa i minst 10 aktiviteter i ditt häfte ligger fina gåvor 
+ en värdecheck 1000 kr och väntar på dig. För mer information om 

aktivitetskortet samt regler och villkor, se Mina sidor på hagabadet.se

50% rabatt
på på vårt caféutbud

VÄ R D E C H E C K

*Erbjudandet gäller för 1 person och vid ett köp på Hagabadet i Haga, Älvstranden eller 
Drottningtorget. Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

*Gäller vid köp över 300 kr.

15% rabatt
i vår Spa-shop*

VÄ R D E C H E C K

Din väns kontaktuppgifter lämnas till Hälsoinspiratören  
innan din Hagabadet Runt-period avslutas.

Mitt namn:

Vännens namn:

Vännens telefon:

Vännens e-post:

Fylls i av Hagabadets medlemsrådgivare:

Ta med en vän


