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A Malini Üzletház a térség egyik legigényesebb vállalkozása. A Pécel fes-
tői fekvésű lakóparkja szívében lévő impozáns épülethez 900 négyzet-

méteres, kényelmes parkoló tartozik. A 750 bérletessel büszkélkedhető fi tness 
center mellett csemegeüzlet és babakelengye bolt is helyet kapott az Álmos 
vezér út 24. szám alatt. Népszerű szolgáltatás a kezdők és haladók számára 
szervezett önvédelmi oktatás. A foglalkozást megelőzheti vagy követheti egy 
alapos masszázs. A gyógyító kezek szolgáltatását szintén helyben lehet igénybe 
venni.   

Az üzletház legnagyobb szolgáltatója a Best Life Fitness Center. Az 550 
négyzetméteren működő egészségcentrum ízléses, barátságos környezetben 
várja a mozogni, kikapcsolódni, szépülni vágyókat. A minden igényt kielégítő 
konditeremben mód van arra, hogy a férfi ak és nők – igény szerint – külön 
edzhessenek. A párok természetesen együtt is maradhatnak a sportolás közben. 
A csoportos foglalkozások közül érdemes kiemelni a társastáncot, amelyet Du-
dás Tibor, a Szombat esti lázból országosan is ismert, Pécelen élő táncbajnok 
vezet, a DuDance tánciskola keretében. Lehet salsát is tanulni, amely igen 
népszerű manapság. Van show-tánc gyerekeknek, illetve ovitorna, továbbá – 4 
éves kortól – gyermek balett. 

Az alakformáló foglalkozások közül hölgyeknek a step- a kondi-, a zsírége-
tő- és az alakformáló torna választható. Különlegesség: az Ergoline típusú, pro-
fesszionális, aromaterápiás fekvő szolárium. Üzemeltetnek álló szoláriumot is, 
ha valaki azt kedveli inkább. Az egészségcentrumban az infra szauna mellett 
egy szép fi nn szaunát is igénybe vehetnek a vendégek. A szaunázás, jótékony 

hatásai miatt, ma már egyre 
elterjedtebb. Méregtelenít, kar-
ban tartja egészségünket – test-
edzéssel kombinálva pedig ki-
fejezetten jó közérzetet biztosít. 
Ahogy a masszázs is. 

Az Angel Szépségszalonban 
pedig fodrászat, kozmetika, 
műköröm, manikűr és pedikűr 
várja a vendégeket. Ugyan-
it spirituális szolgáltatások is 
megtalálhatók. 

Árulnak frissítőket, üdítőket, 
s kaphatók speciális táplálék 
kiegészítők, fehérjék, tömegnö-

velők is. 

Az egészséges időtöltéshez hozzájárul a speciális légtechnika, amely fo-
lyamatosan friss levegőt biztosít a mozgáshoz. Az egészségcentrumnak 

és környezetének biztonságát videós kamerarendszer garantálja.
Az árak közül a 7000 forintos havi bérletet emeljük ki, amely a környéken 

a legolcsóbb, mégis az egyik legjobb minőségű szolgáltatás elérését teszi 
lehetővé. A bérlet a konditerem mellett a fi nn szauna korlátlan használatára is 
jogosít. Délidő néven van egy új bérlettípusuk is 3500 forintért, ami napköz-
ben 11-15 óra között érvényes. Személyi edző is segíthet a programok össze-
állításában. Hatásosságára sok idejáró vendégnek van már gazdag tapasztalata. 
A Best Life Fitness Center le-
hetőségeit jól használva sokan 
személyi edző nélkül, önálló-
an kialakított edzésrend alap-
ján értek el komoly változáso-
kat mind az alakformálásban, 
mind a testsúlycsökkentésben 

Van egy jópofa akció-
juk: Egy barát = mí-

nusz 25 százalék. Ez azt jelen-
ti, hogy aki elhozza barátját, 
ismerősét, aki szintén igény-
be veszi az egészségcentrum 
szolgáltatásait, az a következő 
havi bérletéből 25 százalék kedvezményt kap. Ha valaki két ismerőst hoz, an-
nak 50 százalék engedmény jár, és így tovább. Az igazi barát a neki járó ked-
vezmény egy részét át is engedheti az általa hozott vendég részére. 

Egyébiránt a Best Life Fitness Center nagyon változatos bérletrendszerrel 
dolgozik. Az alkalmi és napijegyeken kívül, mindenki megtalálhatja a neki 
legmegfelelőbb belépési jogosítványt. Nem véletlen, hogy Budapestről, 
Gyömrőről, Maglódról, Isaszegről is sokan eljönnek ide edzeni. Pécelnek 
jó a közlekedése, az Álmos vezér úti létesítmény könnyen megközelíthető, s 
nemcsak autóval.  

A szépülni, fogyni, erősödni vágyók itt otthonra találnak. 
Best Life Fitness Center, Pécel,

Álmos vezér út 24. Honlap: www.bestlifefi tness.hu
Tel: 06-70-206-0666 • Nyitva: H-P: 6-21.30, Szo-Vas: 9-18-ig

Festői környezetben sportolhat, 
szépülhet a Malini üzletházban

KIADÓ VAGY ELADÓ: a Club11 és a Malini Cukrászda, 
amely jelenleg is üzemel. Komoly érdeklődő számára az 

egész komplexum kiadó vagy eladó: 06-20-333-00-10   

Most bérleti díj nélkül alapoz-
hatja meg vendéglője, pizzériája, 
cukrászdája holnapi biztonságos 
gazdálkodását. Pécelen, a Malini 
üzletházban, festői környezetben 
bevezetett étterem és pizzéria mű-
ködtethető – átmenetileg – bérleti 
díj nélkül. A felszerelt, berendezett 
üzletek most „csupán” vendéglátós 
szakértelmet igényelnek. A sörös 
pultot a szállító sörgyár biztosítja. 
A bérleti díj kockázata pedig – a 
nyitás utáni, megállapodás szerinti 
időre – a bérbeadó kockázata.

Ez a lehetőség most nyitva áll Ön 
előtt! Nem mindennapi alkalom!
Használja ki! 

A parkolók tágasak és biztonsá-
gosak. Az üzletközpontot folyama-
tosan kamerák fi gyelik. Nem vélet-
len, hogy megnyitása óta minden a 
legnagyobb rendben zajlik.

T: 06-20-333-0010

Étterem, pizzéria
bérleti díj nélkül!

100 éves hölgyek

Rákoskerten, Andráshida utcai ott-
honában köszöntötték a február 5-én 
100. születésnapját ünneplő Bezák 
Lászlóné Wachorich Máriát. Riz Le-
vente polgármester virágcsokorral, 
Hatvani Zoltán önkormányzati kép-
viselő tortával kedveskedett az idős 
hölgynek. Mária néni ma is ragyo-
gó egészségnek örvend. Gyógyszert 
nem szed, tévét lehetőség szerint 
nem néz, csak a híreket hallgatja 

meg. Olvas viszont, amennyit csak 
lehet. Mikszáth, Jókai a kedvence.
Karczag Gyuláné, Hani néni febru-
ár 8-án töltötte be 100. évét. Ebből 
az alkalomból köszöntötte őt az ön-
kormányzat nevében Riz Levente 
polgármester. A madárdombi Idősek 
Otthonában élő idős asszonyt leánya 
társaságában ünnepelték. Hani né-
ninek három lánya, hat unokája, 10 
dédunokája van.  

Hani néni és Riz LeventeMária néni és Hatvani Zoltán
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