
LISA 5 projekto kainorašis

PASLAUGA Kartai
LISA KŪNO 

FORMOS
LISA GROŽIS

LISA 

SPORTAS

LISA 

SVEIKATA

Zoom bendro fizinio paruošimo treniruotės grupėje* su 

profesionaliu treneriu
50 (2k/sav) ✓ ✓ ✓ ✓

Mitybos gairės, konsultacijos, infomacija, mokymai, esant 

poreikiui laikinas mitybos planas su mitybos specialiste ir dietiste 

arba dietologe (priklausomai nuo aplinkybių)

6 (1k/mėn) ✓ ✓ ✓ ✓

Power LISA treniruotės, pasiekiamos specialioje uždaroje 

platformoje bet kuriuo Jums patogiu metu*
Neribotai* ✓ ✓ ✓ ✓

Kūno kompozicijos analizė su specialisto įvertinimu 2 ✓ ✓ ✓ ✓

Išsamūs kraujo tyrimai ir medicinos gydytojo specialisto 

konsultacija (priklausomai nuo projekto, gydytojo dermatologo 

arba vidaus ligų gydytojo)

1 ✓ ✓ ✓ **

Kineziterapeuto individualus ištyrimas arba fizinės reabilitacijos 

gydytojo konsultacija (prireikus papildomo gydymo plano 

sudarymas)

1 ✓ ** ✓ **

Grupiniai kineziterapiniai užsiėmimai mažomis grupėmis (6-8 

žmonės) gyvai su kineziterapijos profesionalu
16 (1k/sav) ✓ ** ✓ **

Asmeninė konsultacija (pratimų skyrimas, asmeninis kassavaitinis 

bėgimo planas, korekcijos ir kt. gyvai arba nuotoliu su 

profesionaliu bėgimo treneriu)

12 (1k/sav) ** ** ✓ **

Estetikos specialisto pradinė konsultacija ir įvertinimas arba 

gydytojo dermatologo konsultacija (pagal poreikį)
1 ✓ ✓ ** **

Odos diagnostika 3D moduliacijos aparatu 1 ** ✓ ** **

Veido odos procedūrų rinkinys (paskirstymas pagal specialisto 

sudarytą asmeninį planą): HiFu/RF lazerinės procedūros; rūgštinės 

procedūros; mezoterapija; Kobido veido masažas; 

Karboksiterapija. Visos procedūros atliekamos profesionalių 

meistrių su sertifikuota ir profesionalia įranga. 100 proc. paslaugų 

efektyvumo garantija!

10 ** ✓ ** **

Karboksiterapija 4 ✓ ✓ ** **

Kūno injekcijos lipolitikais 4 ✓ ** ** **

Radiodažnio lazerinės procedūros 6 ✓ ** ** **

1.899,- Eur

(2.800,- 

Eur)

1.399,- Eur 

(2.279,- 

Eur)

699,- Eur

(1.100,- 

Eur)

199,- Eur

(450,- Eur)

399,- 

Eur/mėn

249,- 

Eur/mėn
- -

*   Projekto dalyviams papildomai taikomi minimalūs platformos/registracijos mokesčiai, 

2eur/mėn Contribee platformoje ir registracijos prie "online" Zoom treniruotės mokestis 1 eur/treniruotė

**  Galima įsigyti kaip papildomas paslaugas esant poreikiui

Pastaba: siekiant užtikrinti maksimalią kokybę, dalyvių skaičius projekte ribotas. 

Priimsime TIK po 10 dalyvių "LISA KŪNAS" IR "LISA GROŽIS" projektuose

KAINA LISA PROJEKTE MOKANT VISĄ SUMĄ IŠ ANKSTO

(nėra papildomo registracijos mokesčio)

KAINA LISA PROJEKTE MOKANT KAS MĖNESĮ 6 mėn. 

(Registracijos mokestis - 49,- Eur)


