
Köpte ett "Spark i ändan"-paket och det kan vara
en av de bästa investeringarna i mig själv jag
gjort på länge! Min PT Mathias är superduktig,
lyhörd och proffsig. Han har verkligen hjälpt mig
mycket och trots att jag haft tidigare skador
som jag var orolig för att de skulle börja
ömma...

Alix N

Tänkte jag skulle nöja mig med att komma
igång igen men med deras kompetens och
motivation så har jag bara fortsatt att överträffa
mig själv. Jag köpte ett Beach 2018 paket och
detta var verkligen en investering i mig själv.
Rekommenderas verkligen! stort tack Gympro! 

Per e

Tack Jonas för ett trevligt mail och för att du
bryr dig!

Andreea N

Kändes professionellt när jag var på massage
hos erå

19540212 A

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
från riktiga kunder innan du bestämmer dig för vilket företag du vill anlita. Reco.se grundades 2007 och ägs av Bonnier
Dagstidningar och Medströms AB Besök oss på: www.reco.se

Läs våra rekommendationer

Gympro

4.6/5.0
137 av våra kunder har sagt sitt!



Efter en tids sjukdom kändes min kropp väldigt
trött och svag. Jag köpte då en kroppsmätning
hos Gympro och visste att nuläget skulle vara
illa. Men ett nuläge är bara just ett nuläge.
Kroppsmätningen som mätte bland annat
fettprocent, muskelmassa mm visade en
summerad metaboliskt ålder i...

Cecilia P

Är så glad att jag fick kontakt med Gympro!
Jag har gått på gym och försökt laborera med
kosten på egen hand i flera år, utan resultat.
Kom sedan till Gympro där de gav mig tydliga
mål, riktlinjer och vägledning till hur jag skulle
lägga upp min kost och träning för bästa
tänkbara Jag är...

Sofia E

Extremt professionelt mottagande. Rätt energi
och fokus på rätt sak - och en sak i taget.
Exempelvis, att komma igång att gå till
gymmet, inte att man samtidigt ska ta tag i sitt
ätande (om man inte ber om det). Det är också
väldigt tydligt att de besitter en enorm
kompetens kring kost &...

Linda E

Jag har aldrig tidigare gymtränat och valde att
vända mig till Gympro för att komma igång.
Målet med min träning är att bygga upp
muskelstyrka som jag får nytta av som cyklist.
Jag har fått en fantastisk hjälp av Mattias på
Gympro som skapat ett träningsupplägg som
passar mig jättebra. en...

Anna K

Hej, Min man köpte 5 tillfällen med personlig
tränare som en gåva till mig och jag är så nöjd.
Gymmet är dock väldigt litet men det kanske är
det som gör det unikt, ett litet träningsstudio -
mer personligt. För övrigt tycker jag att det var
väldigt professionella PT som gav uppriktig
på...

Feven S

3 veckor gjorda! Ser verkligen fram emot resten
av tiden. Det är toppen att få ett upplägg för
sina egna mål och vägledningen från den
personliga tränaren. Mycket nöjd över hur
lyhörd PT:n är om man vill förändra något eller
få tips utanför det skräddarsydda schemat.
Hela upplägget är av...

Leo

Gympro är personlig, trevligt och med väldigt
skön stämning. Det här är inget vanligt Gym
utan en PT studio som kan sin sak! Allt man
kan tänkas behöva för en bra träning finns: alla
tänkbara träningsredskap och kompetent
personal, personliga tränare, samt ksotupplägg
med hälsosam kost, i...

Göran R

Har gått hos Gympro sedan i april -19, Köpte ett
litet paket för att testa och sedan blev det ännu
större timpaket. PT Mathias har varit en
fantastisk, peppande, metodisk, engagerad
tränare som jag känner mig trygg med. Samt
tränar även med PT Sebestian som även han är
så fantastisk bra...

Anna A
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Hej! Har köpt paketet ”Satsa långt”. Kände
redan på första mötet att det skulle bli ett rätt
val att välja Gympro. Väldigt bra bemötande
och mycket tydliga informationer om hur ett
personligt schema skulle se ut för mig. Gympro
har fyllt upp alla mina förväntningar. Min
privata tränare är...

Ale T

DUO packet 60 min 10 ggr. Certifierad
personal, vår nivå blev rätt bedömd och
träningen anpassad därefter, med utmaningar
som gick att klara av. Vi har några gånger kvar,
än så länge fick lära oss hur man gör
övningarna på rätt sätt och vilka som passar
just för oss. Även kostschemat bra...

Olga M

Professionellt bemötande, levererar både i
kunskap och behovsanpassad service. De ser
hela människans behov i träning, både för
kropp och själ som anpassas och är flexibelt
upplagd efter dagsbehoven vid
träningstillfället. Milles tålmodighet, peppande
och positiva anda gör att det trots i...

Lina

Jonas B svarar Lina
Vad roligt att höra Lina, vi är glada att ha dig hos
oss!

Rekomenderar starkt Gympro och deras
proffsiga team. Har haft problem med nacke
och axlar länge, allmänt otränad och extrakilon
här och där. Men nu kör jag personlig träning
och massage med Mathias Ros och är såååå
nöjd. Äntligen av med nack- och
axelproblemen.Jag är nog född lat men nu...

Pia K

Jag har kanske inte så mycket erfarenhet av
Gympro som företag i sig, men min PT Mathias
har tagit väl hand om mig sedan mitt första
pass. Pedagogisk, inlyssnande och
välkomnande. Träningslokalen på Linné är
väldigt bra och fräsch. Två saker som kan
tänkas förbättras är bokningssystemet...

Lovisa T

Jag hade väldigt höga förväntningar och delvis
genom olika övningar fick jag en okej
schemalagd översikt vad jag kan göra.
Motivationen att fortsätta med min träning fick
jag från andra håll men över förväntan var det
ok. Köpte 4×60 pt timmar med träning och
kost. Jag är en seg kvinna och...

Maria J

Köpte kost och träning:) Så bra bemött från
första stund . Lyhörd personal som lyssnar på
vad man vill uppnå . Träningen är grymt bra, en
hel timma med fullt fokus på sig själv, det är
lyx. Träningen är så bra att man tar det där lilla
extra som gör att man kommer ut ur sin
comfortzon . ....

Marie A

Jag köpte paketet ”Spark i ändan” och är nu
inne på min fjärde vecka med kost och träning
hos Gympro. Trots kort tid syns och känns
resultat redan. Isak är helt fantastisk, och får
all träning att bli rolig träning! Likaså är resten
av gänget på Gympro superhärliga. Jag ser
verkligen fram...

Tova L
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Jag köpte ett Spark i ändan paket med ett strikt
kostupplägg. Anmälde mig till en konsultation
och fick ett mycket bra bemötande, med en bra
frågeställning och vägledning. Jag visste inte
vad jag förväntade mig från början mer än att
jag ville se resultat och det fick jag snabbare
än jag...

Emil

Jag köpte ett paket PTtimmar på Gympro
Eriksberg. Syftet var att fila på tekniken samt få
lite ny inspiration. Mathias gav ett
proffesionellt och engagerat intryck fr start. Att
träna hos Gympro är så himla kul! Blir alltid
pepp av att vara där och lär mig jättemycket.
Passen är och men...

Micaela R

Jonas B svarar Micaela R
Mathias bugar och bockar! Stor eloge till dig som
orkar kriga på!!

Jag var på djupgående massage hos John. Jag
har haft problem med axlar, skuldror och nacke
väldigt länge. John har ett mycket trevligt
bemötande mot mig och alla andra kunder
som var där. Hans behandling hjälpte mig
jättemycket, inte alls haft sådan värk och
stelhet som tidigare. Jag fler...

Carina P

Jag köpte 20h PT med ett strikt kostupplägg.
Jag har använt mig av personlig träning
tidigare och har då inte fått den där goa
känslan men detta var verkligen bra. Blev
faktiskt imponerad och riktigt motiverad. Fick
helt ok resultat trotts att jag vart väldigt lat
själv till och från. mig...

Malin A

Har fått medicinsk massage för
stressproblematik m bla smärta i axlar.
Behandlingen var bra och utfördes på ett
proffesionellt sätt. Bemötande är också viktigt
för mig, speciellt när man ska klä av sig och få
behandling av någon okänd. Så ett plus till bra
utförd behandling och bra till...

Eva K

Jag köpte ett Beach 2018 paket på autogiro.
Fick ett mycket bra bemötande av väldigt
kunnig personal, de jobbar i team me tränare,
kostrådgivare och skadebehandlare. Mycket
genomtänkt får jag säga. Levde väl upp till
mina förväntningar och kommer att fortsätta
här sen. Har redan fått av...

Anita

Jag tränar på Gympro Eriksbergs gym.
Gymmet är perfekt för styrketräning och
Crossfit inspirerade pass. Om hjälp behövs
med träningen för att uppnå bättre resultat
eller för att boosta motivationen finns
proffesionella PTs att boka. Jag trivs mycket
bra med den familjära atmosfären på och...

Johan F

Har varit på massage att antal gånger, både i
Eriksberg hos Mathias men även besökt
osteopat Therese på Linné. Therese har fått
ordning på problem jag dragits med i över två
år på bara ett par behandlingar. Hon arbetar
metodiskt och respektfullt och jag kommer att
fortsätta gå hos henne...

Sofia B
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Fick erbjudande om gratis kroppsmätning när
jag flyttade till Eriksberg. Personen som
utförde den verkade veta vad han gjorde samt
att resultatet kändes uppriktigt och inte för att
sälja in träning eller kost. Jag fick erbjudanden
om att börja PT-träna men anser inte att jag
behövde det...

Annie S

Jag köpte ”spark i ändanprogrammet” för att
lära mig mer och inspireras i min träning. Det
har varit klockrent! Jag har lärt mig massor av
nya övningar och får idag ut mycket mer av min
träning. Mina 20 halvtimmar är snart slut men
kag kommer garanterat komma tillbaka till
gympro i...

Oskar L

Toppen killar som jag träffat. De kan variera sin
coaching i träningen allt ifrån lung motivation
till lite mer Puch om man nu vill ha det. Så om
man inte har den mentala styrkan själv med
motivation att snygga till eller laga sin kropp så
är detta ett superkomplement!
Rekommenderas...

Christopher O

Jonas B svarar Christopher O
Tusen tack för det värmande orden Christopher!

Har köpt paket med både träning och kost Har
bara hållit på i två veckor och är super nöjd 
Jätte bra personal och bra upplägg av kost och
träning  Tränar med Mathias och Sebastian
som är super duktiga och peppande  Skulle
rekommendera detta koncept till andra Mvh
Aldona

aldona f

Jag har varit på Gympro för idrottsmassage.
Har även fått konsultation kring skador. Har
fått ut mycket mer av besöken än väntat tack
vare ett proffsigt och effektivt arbetssätt. Bara
varit hos Mathias på Eriksberg som jag starkt
rekommenderar, har enbart positiva
upplevelser.

Petter M

Köpte ett PT paket med 20 pass och körde
första passet igår torsdag! Fantastiskt bra start
och grymt bemötande av Jonas! Alla
förväntningar uppfyllda så här långt. Ser fram
emot de kommande månaderna och att få följa
min utveckling! Bara positivt att säga!!

Johanna Z

Jag hade väldig värk, kunde inte höja armen.
Fick massage som gjorde susen, dagen efter
gick det bra. Var två gånger efter det och det
blev mycket, mycket bättre. Blev mycket väl
bemött och kan varmt rekommendera andra att
besöka dem.

Gudrun B

Jonas B svarar Gudrun B
Tusen tack! Vad kul att höra Gudrun! Välkommen
åter!

Väldigt bra gym med engagerade och bra
tränare som lyssnar och uppfyller ens
personliga önskemål. De visar starkt att de
fokuserar på kundens bästa o hittar lösningar
när det saknas något. Snälla och
omtänksamma med fötterna på jorden!

Hanna R
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Massage Utmärkt Förväntningar på
kombination av behaglig massage och
omhändertagande av knutor, stelhet och
liknande vilket uppfylldes väl Gott bemötande
och anpassad behandling till kroppsform och
mående. Trevlig massageterapeut..

Alex H

Jätte bra :) blivit bemött fantastiskt bra. Jag
har köpt beach 2018 och det går framåt även
om jag inte kan träna varje dag. Jag är jätte
nöjd och stolt för att vara kund hos gympro.
Dem ska ha alla relosher som finns. Tummen
upp :)

Valentina I

Jag har varit där på en klassisk massage och
blev mycket väl bemött och behandlad. Min
tanke var att fortsätta gå dit för massage (Är
redan medlem på annat gym), men ekonomi
och till viss grad belägenhet har satt
midlertidig stopp.

Elin A

Tycker från början att de gav ett proffsigt
bemötande och lyssnade på mina behov och
mina tidigare erfarenheter för att kunna
presentera en bra lösning till mig. Så mitt
skräddarsydda kostschema och
träningsupplägg känns kanon.

Sofia E

Proffsig, påläst och god service med vettiga
mål och milstolpar med ett vettigt tänk kring
träning/kost. I överkant för vad jag tycker det
får kosta när man har ett gymkort sedan
tidigare att betala de summorna som de
önskade.

Rickard D

Köpt 20 timmar PT och är mycket nöjd med
bemötandet och ser det som ett sätt att
komma igång med fysisk träning.
Förväntningarna har blivit ungefär som jag
tänkt mig och är mycket nöjd med hur
företaget lever upp till dem.

Lennart B

Bokade en massage. Fick en djupgående och
cirkulationsfrämjande massage och hjälp med
min spända muskulatur. Möttes av ett proffsigt
bemötande och har inget att anmärka på. Kan
varmt rekommendera Gympro. //Magnus

Magnus L

Jag tycker allt va jätte bra Trevlig bemötande
☆☆☆☆☆ Massage hos John jätte bra duktigt
kille ☆☆☆☆☆ Lokal va fint o fräsh ☆☆☆☆☆
Gympro är Välorganiserad och trevlig personal
☆☆☆☆☆ Kommer gärna tillbaka :):)

Sovea T

Jonas B svarar Sovea T
Tack så hemskt mycket Sovea, mycket kul läsning,
det värmer! Välkommen åter!
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Noggrant, proffsigt och genomtänkt. Fick en
mycket bra känsla från start som fortsatte med
bra feedback och motivation. Köpte ett Beach
2018 paket och är mer än nöjd.
Rekommenderas för dig som vill ha resultat

Evelina E

Jag köpte först ett Kom igång paket men
uppgraderade snabbt till fler pt timmar efter
jag märkte vad Gympro gick för. Väldigt
personlig, utmanande och rolig träning. Vill
rekommendera dessa till andra!

Per I

Valde ett paket med bla 8 st PR-pass,
kroppsmätning, kostprogram mm. Är väldigt
nöjd med både upplägg, studion och tränaren.
Fått många bra tips och mycket bra coachning
inför framtiden gällande träning

Sofie j

Alltid trevligt bemötande! Massagen är otroligt
avkopplande och man känner att man är i
trygga händer. Jag har själv inte tränat där men
skulle säkert få samma uppfattning om jag
testade det med!

Kajsa Å

Stor kunskap hos Mathias, som hjälpt mig
komma igång med min träning. Köpt ett "spark
i ändan"-paket + 10h. De strävar efter att ge så
personlig träning som möjligt, vilket saknas på
andra kedjor.

Admir Ramadanovic

Professionella & trevliga PT. En önskan hade
varit att även fått träffa kostcoachen vid ett
eller ett par tillfällen även om hon är snabb att
svara på mail... kan verkligen rekommendera
Gympro!

jenny h

Bemötande, information och
omhändertagande i världsklass. Jag går alltid
hit. Hade jag bott närmare så hade jag nog
utnyttjat gymdelen också, nu åker jag endast
hit för massage. Mvh Urban.

Urban B

Supertrevligt bemötande och mycket proffsig
massage där jag blev av med mitt ryggproblem
efter 3 besök. Fick mycket tips på vägen och
hela upplevelsen var kanon. Kan varmt
rekommenderas.

Jessica A
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Jättebra mottagande. Bra och personlig info.
Fått bra kostråd och uppföljning. Riktig bra
träning bra instruerat och mycket bra
målinriktning för mig som kund. Jag är super
nöjd.

Linda J

Ett toppenhärligt företag med riktigt bra PTs.
Lätt att boka pass på nätet, lagom stor lokal,
trevlig personal och bra läge med parkering
precis runt knuten! Inget negativt att säga!

Johanna B

Jonas B svarar Johanna B
Vi tackar ödmjukast för din fina rekommendation
Johanna!

Jag gjorde en fettmätning och gick igenom min
kost och motion. Det var en mycket bra
upplevelse och jag fick massor av extra
övningar för diverse problem som inte ingick
egentligen.

Jenny L

Gympro erbjuder allt som man som kund
efterfrågar och lite till. Trevlig och kunnig
personal med kompetens inom alla områden.
Professionellt rätt igenom. Rekommenderas
varmt!

Andreas P

Jättebra mottagande. Bra och personlig info.
Kostråd , uppföljning kändes genuint och bra!
Pålästa PTS och mycket bra målinriktning för
mig som kund. Jag är super nöjd.

Anton

Gympro är helt fantastiska! Deras kunskap och
engagemang har hjälpt mig att nå mina mål
och Gympro har lyckats göra det till en (om
även utmanande) otroligt rolig resa! +++++

Erika

Massage utförd av Liv. Mycket nöjd med
elevmassagen! Lätt att boka. Dock väntade jag
ett tag innan jag lyckades komma in, då dörren
var låst, och ringklockan inte fungerade.

Annelie B

Proffesionellt och väldigt kunnig personal. Går
på både personlig träning & massage som varit
väldigt lyckad. Går nu här frekvent och
rekommenderar verkligen dessa.

Erik L
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Bemötandet var personligt och välkomnande.
Jag hade beställt en djupgående
idrottsmassage som genomfördes på ett
kompetent sätt. Jag var jättenöjd efter
massagen.

Peter M

Jag är supernöjd med både bemötandet och
träningsupplägget. Det blir en kompakt och
intensiv miljö med storleken på gymmet. Man
hamnar i fokus som kund.

Stefan/staffan S

Prefessionellt och givande besök. Såklart hade
det vart trevligt med ett separat massagerum
men pga storleken på lokalen förstår jag att det
ej är möjligt.

Liseloth W

Jonas B svarar Liseloth W
Tack för din rekommendation Liseloth. Bra
feedback. Sedan Oktober så har vi nu ett separat
rum för...

En gedigen professionell genomgång av
kroppens muskler med mera, samt hur
upplägget/träningspassen bör anpassas efter
bästa förmågan för bäst resultat.

Peter A

Köpte en kroppsmätning samt ett kost och
träningsprogram. Väldigt trevligt och
avslappnat bemötande. Proffsig hjälp och
uppföljning av det jag köpte.

Helena A

Otroligt engagerad personal, som anpassar sig
efter din nivå och pushar när det behövs.
Mycket nöjd och gick ner ca. 18 kg på mindre
än 12 månader.

Claudio P

Har haft Spark i ändan-paket och är mer än
nöjd. Fantastiskt bemötande med en enorm
proffsighet och en stor känsla för vad jag
behövde för träning.

Anna-karin R

Jonas B svarar Anna-karin R
Stort tack! Kul att ha dig hos oss!!

Mycket positivt och proffsigt. Jag fick
massage mot mitt onda knä. Jag kan verkligen
rekommendera behandlingen hos Gympro.
Smärtan var borta

Håkan B

Jonas B svarar Håkan B
Tack Håkan för din fina rekommendation. Vad kul
att vi lyckades få bort smärtan. Välkommen åter!
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Känner mig väldigt nöjd med all
kommunikation, kostuppläggen och känns
väldigt personlig med träning i egen studio.
+++++ Rekommenderas!

Sofia O

Mycket bra personligt anpassad träning för
maximalt resultat, de har förändrat mitt liv till
det bättre och jag ger Gympro högsta betyg!

Lisa S

Har köpt pt duo 10 tim för att komma igång
med träningen. Mycket proffsig och trevliga pt.
Kan starkt rekommendera gympro.

Thorbjörn H

Köpte ett paket på Gympro för att komma
igång, bli motiverad och inspirerad.
Professionellt bemötande och riktigt rolig
träning.

Tobias L

Bra bemötande, kunniga och inger förtroende.
Stort fokus kundens önskemål och behov,
rekommenderar gärna Gympro till andra.

Carina J

Massage, trevligt och proffsigt. Kunde varit
musik på i bakgrunden men gjorde inte så
mycket då det var tyst runtomkring.

Håkan B

Sååå bra ! Känner mig trygg i min träning, bra
stöttning av Mathias och mycket förståelse. 
#tacksam / Anette

Anette L

Jonas B svarar Anette L
Tack Anette, vad kul att höra och det är härligt att
ha din energi hos oss!

Bokat idrottsmassage i underhållssyfte och är
väldigt positiv både till behandlingen och
personalen. Kommer boka igen.

Margareta H

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
från riktiga kunder innan du bestämmer dig för vilket företag du vill anlita. Reco.se grundades 2007 och ägs av Bonnier
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Läs fler rekommendationer



Hej Själva massagen jag var på var bra. Men
bänken man låg på var alldeles för hård.
Speciellt för ansiktet.

Göran E

Jonas B svarar Göran E
Tack för din feedback Göran vi har nu sett över
bänken.

Jag har kört både massage och personlig
träning och allt överträffade förväntningarna.
Trevlig och kunnig personal

Simon J

Jonas Bergqvist är proffsig, kunnig och väldigt
omtänksam till oss som aldrig tränat förr. Bra
kostrådgivning.

Diana F

Jag köpte en djupgående idrottsmassage. Bra
bemötande, kunnig personal och bra massage.
Mina besvär lindrades.

Elin K

Jonas B svarar Elin K
Vad kul att höra Elin, vi tackar ödmjukast för detta.
Välkommen åter!

Bra litet ställe för sig som gillar lugn o ro.
Jättebra pt, såg till att få ut det mesta utan att
knäcka en.

Eva Å

Jag var på massage hos gympro och det var
jättebra. Fick profossionell hjälp. Så att jag var
riktigt nöjd.

Elif Ü

Blev positivt överraskad. Hade bokat en
klassisk massage men fick en professionellt
utförd muskelmassage.

Isabelle N

Trevlig personal och proffsigt bemötande. Fick
jättebra hjälp med min onda rygg! Massagen
gjorde susen.

Luana M

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
från riktiga kunder innan du bestämmer dig för vilket företag du vill anlita. Reco.se grundades 2007 och ägs av Bonnier
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Alltså motivationen är på topp så även humör
och energin tack varje er och då är det här bara
början!

Helena Z

Tyckte det var bra massage, kändes seriöst
och tyckte det var en bra stämning med musik
och fint rum.

Elin S

bemötandet av företaget var jättebra, de var
riktigt trvliga. massagen var bra men lite för
junior.

Dalila K

Jonas B svarar Dalila K
Tack för din rekommendation Dalila, nästa gång
rekommenderar vi dig att boka en mer
djupgående...

Mycket positivt bemötande, både av personal i
reception och ledare. Känner mig välkommen i
gänget.

Ulla S

Var på massage hos John Arvidsson.
Fantastiskt duktig och oerhört trevlig!
Rekommenderas varmt!

John D

Bra priser och riktigt bra PT, Isak har varit helt
underbar. Alltid ett professionellt bemötande!

claudia s

Trevlig bemötande och bra rekommendaitoner
och tips för att gå vidare i träningen. Bra
coaching.

Anncharlott

Prisvärd massage. Att det utförs av personliga
tränare med massageutbildning inger
förtroende.

Andreas S

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
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Att anlita gympro för att komma igång med
träningen är det bästa jag har gjort!!!
Supernöjd!

Maria J

Går på djupgående massage / osteopati hos
Gympro och de har fantastiskt proffsiga
massörer!

Johanna A

Min upplevelse är positiv från början till slut.
Stöd och vägledning hela uppsatta tiden.

Annica T

Jag fick ett väldigt trevligt och proffsigt
bemötande på mitt första träningspass hos er!

Emil B

Tyckte att stället var helgrym! PTen va jätte
duuktig, väldigt uppmärksam och engagerad!

Heda

Jonas B svarar Heda
Tack Heda, vi strävar alltid efter topp betyg. Vad
kan vi göra för att nå upp till 5/5?

Fantastiskt trevlig personal. Man blir alltid
puschad i rätt nivå som man själv behöver.

Mathias H

Jonas B svarar Mathias H
Tack för din rekommendation Mathias, finns de
något vi kan förbättra eller tänka på för att nå
topp...

Jag fick kostrådgivning. Bemötandet var
trevligt och levde upp till mina förväntningar.

Hannele S

Har aldrig mött en mer engagerad, kunnig,
noggrann, peppande och tålmodig PT! Grymt!

Marielle F

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
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Jag var mycket nöjd med det professionella
bemötandet och behandlingen jag fick!

Aida J

Ville få hjälp att hitta rätt sätt att träna. Mathias
är grym på att peppa mig.

Helena J

Var på massage på gympro, supertrevlig
persobal, fräscha lokaler, kan sin grej!

Dalila K

Proffsigt och trevligt bemötande. Jag går alltid
dit för massage. Mvh Urban.

Urban B

Mycket proffsigt och härligt mottagande! Skön
energi och kunnig personal.

Lena P

Välbemötande och kändes professionellt
skulle rekommendera det till andra

Alexander K

Väldigt bra och seriös person som mötte mig
med respekt. Kändes kunnig.

Denis H

Proffsigt, vänligt, lyssnar in, kunnigt. Man trivs
där helt enkelt

Ingela E

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
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Väldigt trevlig och proffsig pt som arbeta efter
personligt behov.

Cicci A

Trevligt litet ställe med kunnig personal !
Familjärt 

Emma Å

Proffesionellt bemötande och målinriktade
efter mina behov.

Samih A

Jonas B svarar Samih A
Tusen tack för fint omdöme Samih! De andra
hälsar så gott!

Riktigt bra bemötande med kunnig personal!
De kan sin grej!

Daniel G

Det bästa som hänt mig, tack till alla som är
inblandade

Sara U

Jonas B svarar Sara U
Vad roligt att höra! Så motiverande att se dig
utvecklas vidare!

Väldigt bra sportmassage av trevlig och kunnig
massör.

Susanne J

Massage. Bra och kunnig personal. Lätt att
boka/betala

Maud Å

Proffsigt bemötande och riktigt kompetent
personal.

Robert S

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
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Väldigt bra personal de kan det dom håller på
med.

Kalle A

Mkt bra, anpassar till individ Rätt knölig
bokning

Josefin K

Jonas B svarar Josefin K
Tack för fint omdöme! Vi har nu förbättra våra
bokningar så att de ska underlätta.

Bra utförlig information, mycket gott
bemötande.

Emélie B

Riktigt bra omhändertagande, rekommenderas
varmt.

Fredrik S

Mitt bemötande var bra ! De var jätte trevliga

Mona S

Professionellt bemötande och kunnig personal.

Marcus F

Bra och proffsigt! Proffsiga instruktörer

Jelena J

Proffsigt bemötande och kunnig personal!

Michael B

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
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Mycket trevlig och kompetent personal!

Paul F

Personlig träning styrka och funktion

Alexander H

Bra, trevlig personal Kom in i tid

Ebba F

Trevlig och professionell personal!

Stefan H

På reco tipsar tidigare kunder varandra om vilka företag som är bra eller mindre bra i olika branscher. Läs rekommendationer
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