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להתחיל לחיות אחרת בעבודה ובבית
סביבת עבודה בריאה וטובה יותר על ידי שמירת אורח חיים בריא 

לעובדי החברה, העסק או המותג שלכם.

בתור בעלי עסק אנחנו יודעים כמה זה חשוב להשקיע בעובדים ולהפוך את 
שגרת העבודה לטובה ונעימה יותר אבל מה לגבי הבריאות שלהם? 

־ברגע שנתמקד ונשקיע בעובדים שלנו במקומות הנכונים נעלה להם את האנר
גיה, המוטיבציה וגם את הרצון לשמור ולהפוך לגרסה הכי טובה שלהם.

המטרה של ME היא לעזור לכם למצוא את המוטיבציה הפנימית לעשות 
־דברים מתוך מקום של הנאה ומשם יבוא גם הרצון לאימוני כושר ולתזונה שמ

ביאים לתוצאות והופכים לחלק זורם וקליל מהחיים.
 

מתוך ההבנה הזו פיתחנו את ביזנס פיט 
חבילת בריאות שהוקמה לפי שיטה אשר משלבת את הזירה הדיגיטלית 
והפיזית יחדיו על ידי שילוב של תזונה, אימונים, תכני למידה וקהילתיות 

שאנחנו יוצרים לכל עובדי החברה.
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הנגשת עולם הכושר ואורח החיים הבריא 
היא השליחות שלנו.

אנחנו אוהבים להגיד שהמטרה שלנו היא להפוך את הכושר לאופנה. 
אנחנו יודעים ומבינים שהרבה מאד אנשים רואים בספורט ותזונה 

נכונה אקט שמלווה בקושי ולעיתים בסבל, במיוחד כאשר רואים 
ברשתות החברתיות מסרים עקיפים, מפולטרים ולא אמיתיים 

עד הסוף כמו תוצאות של גוף חטוב, ביקיני וקוביות מבלי להראות את 
ההתמודדות, החסרונות והפתרונות שבדרך, תחושת ההחמצה 

והפספוס של רוב האנשים גורמת לתסכול במקום ליצור בהם השראה.

אידיאל היופי עובר טרנספורמציות משמעותיות בשנים האחרונות, 
וההבנה שלא חייב להיות מודל גוף אחד שכולם צריכים לשאוף אליו, 
אלא שלכל אדם יש את המסלול והאידאל הנכון והמדויק עבורו, תוך 
כדי יצירת אורח חיים בריא ומאוזן, היא זאת שמובילה אותנו בעשייה 

שלנו ובליווי המקצועי מול הלקוחות והקהילה שלנו. 
גם עדן בן 30 )מאמן כושר, יועץ תזונה וNLP ( וגם מריה בת ה23 

)מדריכת פילאטיס, מאמנת כושר ויועצת תזונה מוסמכת( התמודדו 
בעברם עם הפרעות אכילה, עברו תהליכים קיצוניים במטרה להשיג 
מודל יופי מסוים, בדרך שהם לא מאמינים בה ולא הצליחו להתמיד 
בה לאורך זמן או בכלל, ובעקבות זאת החליטו להוביל דרך חדשה 

שמקדשת בריאות, שפיות וקלילות, תוך הפיכה של כל הערכים הללו 
לדרך חיים.

 
ומשם הגיע המשפט "להתחיל לחיות אחרת" 

 
אנחנו מאמינים שבאמצעות בניית תפיסת עולם חדשנית, אותנטיות 

ומציאותית שמותאמת לכל אדם ומלמדת כל אחד מה באמת נכון 
וטוב לגוף שלנו איך מגיעים לתוצאות ואפילו נהנים מהדרך נגרום לכל 

אחד להבין שהוא יכול לעשות את השינוי הזה בחיים שלו 
ולהתקדם לעבר הגרסה הכי טובה של עצמו, אנו מקפידים להציג 

לכם את המציאות כפי שהיא, על הצדדים הטובים וגם המאתגרים 
שלה תוך כדי מציאת דרך המלך של כל אחד ואחת מכם, 

עם הרבה כיף, שיתוף וחוויות שיעשו לכם סוויץ' 
בגישה שהייתה לכם עד היום לאורח חיים בריא.

לפני שנמשיך בואו נכיר קצת יותר...
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הכי אמיתי     עדן ומריה
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חבילת אונליין לכל עובד עם שם משתמש וסיסמא לאזור אישי.

קורס אורח חיים בריא - תזונה ואימונים.

תוכניות אימונים דיגיטליות לכל מטרה.

תוכניות אימון לשמירה על כושר ובריאות.

שומרים על חיבור גוף ונפש - תוכנית עם מדיטציות, 
פילאטיס וחיבור של הגוף והנפש.

אימונים שאפשר להפעיל בכל מקום ובכל זמן, 
בבית ובעבודה.

מענה אישי במייל לכל עובד בנפרד.

קהילתיות ומפגשים חד חודשיים - סדנאות 
עם מרצה/מדריך מטעמנו - המטרה היא להגביר 

את העניין באורח חיים בריא.
 

ברגע שמגבירים את הידע של העובדים בתחום הבריאות 
סביבת העבודה והשגרה שלהם הופכת להיות טובה, 

אנרגטית ובריאה יותר בצורה טבעית ולא מאולצת 
משם מגיעה המוטיבציה וההתעניינות של כל אדם

 להתחיל תהליך ולשמור על אורח חיים טוב יותר.

מה אנחנו מציעים?
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הזירה הדיגיטלית
אזור אישי לכל עובד עם שם משתמש וסיסמה

קורס 1: למידה על אורח חיים בריא
כל עובד ילמד מה נכון וטוב לגוף ולמטרה שלו מהבסיס כמו מהם אבות המזון, 

וויטמינים ועד למדריך בניית שגרת תזונה מאוזנת ונכונה.

בקורס הזה תלמדו
הכל על תזונה נכונה ומאוזנת.

מה להכין במשרד ובבית.
איך לבנות שגרת תזונה בריאה.

מה לאכול בימים של אירועים, חופשה ואכילה בחוץ.
עסוקים? איך לשלב עם זה תזונה בריאה.

איך להתאים תזונה לפי מטרה.
מה זה קלוריות ואיך מתנהלים איתן.

מעבר לתזונה שילבנו גם למידה על אימונים כמו -

איך לבנות שגרת אימונים לפי מטרה.
איזה תרגילים עובדים על איזה שרירים.

התאמת אימונים ופציעות.
איך למקסם תוצאות באימוני הכוח והאירובי,
ועוד הרבה תכנים שיאפשרו לעובדים שלכם 

לנהל שגרה בריאה יותר.
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קורס 2: אימוני בית/ משרד / חד"כ לנשים ולגברים
הפרקים מופרדים וכל אחד נכנס לתחום שמתאים לו.

בכל פרק יש תוכניות אימונים ושגרת אימונים לפי מטרה, אם זה בניית 
מסת שריר/ ירידה במשקל/ חיטוב ועוד.

לכל מטרה יש כמה רמות כושר ממתחילים ועד למתקדמים בשביל שכל אחד 
יוכל למצוא את עצמו ולמקסם את התוצאות שהוא יכול להגיע אליהן ולהתקדם.

קורס 3: שומרים על כושר

לא כולם רוצים להגיע לתוצאה מסוימת או שכבר הגיעו לתוצאה ועכשיו כל מה 
שנשאר זה לתחזק ולחזק את הגוף.

בדיוק בשביל זה הוצאנו פרק מיוחד עם מאגר אימונים לנשים ולגברים שיוכלו 
להתאמן בבית או במשרד, כל מה שצריך זה מזרן ואתם מסודרים!
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קורס 4: טרנספורם - גוף ונפש

מעבר לבריאות ולאימונים לא שכחנו מהשגרה הלחוצה שרוב האנשים חווים 
ביום יום, עומס בעבודה, אורח חיים ישבני ועוד ולכן החלטנו להוסיף חלק שלם 

שהוא קצת אחר, חיבור גוף ונפש.

לפתוח את הבוקר בצורה מרגיעה עם שלווה, תנועה ואנרגיה טובה, תוכנית 
לאימוני פילאטיס ומדיטציה שצולמו בנופים הכי יפים בארץ, ברגע שמפעילים 

את האימון על המסך כבר מתחילים להירגע וליהנות מחוויית האימון.

אימונים באורך של 10-60 דק ככה שגם מי שירצה לחזור לעבודה יוכל למצוא 
זמן לאימון קצר. הקורס משלב מאגר של אימונים בכל הרמות עם מודיפקציות 

והתאמות לתרגילים שכל אחד יוכל למצוא את עצמו + יומן מסע של 14 יום שכל 
המשרד יוכל לעשות ביחד עם טיפים למוטיבציה, החדרת שגרה בריאה 

ושלווה יותר וכניסה לכושר.

כל עובד יקבל את מאגר הקורסים אצלו באזור 
אישי משלו עם שם משתמש וסיסמא 

ויוכל לדבר עם צוות המאמנים ואנשי המקצוע 
שלנו בכל זמן נתון במהלך היום, 

ככה שמעבר לשגרת העבודה הוא יקבל את 
המערכת גם לבית.

להתאמן בכל מקום בכל זמן, ללמוד לשלב 
בריאות ושלווה גם בתקופות לחוצות 

ואפילו בחופשות, להפוך לאנשים בריאים יותר 
ולא רק בזמן העבודה. 

אנחנו כאן לכל שאלה, ייעוץ, 
זריקת מוטיבציה והכוונה!
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הזירה הפרונטלית
שומרים על קהילתיות ומרגישים חלק מהתהליך

מפגשים חד חודשיים של פעילות המקדמת בריאות במשרד.

כל מפגש הוא חוויה, אנשי צוות/מאמנים/מרצים שמגיעים מטעמנו ומעבירים 
לעובדים כלים, ידע, זריקת מוטיבציה לעובדי החברה, מדברים על הישגים, 

בריאות וקידום האימונים בחברה. 

לדוגמא, פעילויות וסדנאות שאנחנו מעבירים כיום במשרדים וחברות שונות - 
תזונאית שתעביר הרצאה על תזונה נכונה, פיזיותרפיסט שידבר על אורח חיים 
ישבני ועמוס ואיך לשפר את ההרגשה שלנו, שעה של יוגה, פילאטיס, פעילויות 

בוקר שנותנות אנרגיה להתחלת היום, עמדת שייקים בריאים לכל המשרד,
ואנחנו דואגים להכל! כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להגיע.
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בעזרת שילוב שתי הזירות אישי וקהילתי, פרונטלי ודיגיטלי 
נאפשר לכל עובד להנות מהעולם שמתאים לו ולמצוא 

את החיבור לתחום. 

ככה נהפוך את המשרד/חברה/מותג שלכם לבריא, אנרגטי וטוב יותר!

אנחנו פה לתת לעובדים שלכם את המוטיבציה 
להתחיל לחיות אחרת.


