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25 MINUTES TO GET FIT 



Với mong muốn 

nâng cao trải 

nghiệm, đồng thời 

khuyến khích 

nhân viên và 

khách hàng xây 

dựng thói quen 

vận động, Cathay 

đã hợp tác với 

phòng tập gym 25 

FIT để mang đến 

ưu đãi về các gói 

tập và chế độ tập 

thử hấp dẫn.

25 FIT được điều 

hành bởi đội ngũ 

sáng lập giàu 

kinh nghiệm 

trong lĩnh vực 

kinh doanh thể 

hình, thể thao. 

Áp dụng công nghệ 

EMS (Electrical 

Muscle Stimulation -

kích thích xung điện) 

trong tập luyện, giúp 

tiết kiệm thời gian mà 

vẫn có được hiệu quả.

GIỚI 

THIỆU

Ra đời vào năm 2018, 

25 FIT là hệ thống phòng 

tập công nghệ EMS đầu 

tiên và chuyên nghiệp 

nhất tại Việt Nam.



Công nghệ EMS 
Công nghệ EMS là gì?

EMS là viết tắt của Electrical 

Muscle Stimulation (Kích thích 

cơ điện), được sử dụng nhiều 

trong vật lý trị liệu trong nhiều 

thập kỷ qua. Tập luyện toàn 

thân với EMS là một công 

nghệ tiến tiến trong thể thao 

hiện nay.

Với công nghệ EMS, người 

tập có thể đạt kết quả chỉ với 

25 phút. Điều này đã thuyết 

phục được các vận động viên, 

người nổi tiếng tham gia luyện 

tập.

Thời gian cần thiết tối thiểu: 

25 phút, kết quả đạt được tối 

đa.

25 FIT là phòng tập với 

công nghệ EMS đầu tiên 

tại Việt Nam
Thực hiện lời hứa trong thời 

gian đúng với tên gọi: Chỉ 

trong 20 phút tập luyện (và 5 

phút chuẩn bị quần áo tập), 

bạn sẽ trải nghiệm những bài 

tập toàn thân, tiết kiệm thời 

gian, hiệu quả cao, trong đó 

tất cả các nhóm cơ lớn có thể 

kích hoạt đồng thời và đồng 

đều bằng cách sử dụng các 

xung điện sinh học - tác động 

sâu vào các bó cơ.

Bạn sẽ ngạc nhiên về những 

gì bạn có thể đạt được sau khi 

tập luyện tại 25 FIT.



Lợi ích khi tập luyện với EMS

Mỗi buổi tập chỉ kéo dài 20 phút. 

Tham gia 1 hoặc 2 bài tập mỗi tuần 

để nhận được kết quả tốt nhất.

Nhanh

Chỉ sau vài buổi tập luyện EMS, 

bạn có thể nhận thấy những cải 

thiện về thể chất, như bớt đau lưng 

hoặc da căng và săn chắc hơn.

Thành công

Cường độ tập luyện EMS tác động 

đến cơ thể cao hơn nhiều lần so 

với tập luyện bình thường. Do đó, 

20 phút mỗi tuần là đủ để đạt được 

hiệu quả tập luyện mong muốn.

Tiết kiệm thời gian

Xung điện tác động sâu đến các 

bó cơ trong cơ thể, nơi mà những 

bài tập cơ truyền thống chưa tác 

động hiệu quả.

Hiệu quả

Những bài tập với thiết bị EMS rất 

đơn giản và dễ nhớ. Người tập sẽ 

được các huấn luyện viên tại 25 

FIT hướng dẫn các bài tập và tư 

thế trong suốt quá trình tập luyện.

Dễ tập luyện

Tập luyện EMS có thể có tác động

tích cực đến nhiều vấn đề sức

khỏe (vấn đề về đĩa đệm, không tự

chủ, v.v.).

Sức khỏe tốt



25 FIT APP

Với ứng dụng 25 FIT, hội viên có thể chủ động đặt 

lịch hẹn tập luyện tại studio mình muốn.

Lưu ý:

- Phải đặt lịch trước ít nhất 30 phút.

- Có thể đặt lịch trước tối đa 14 ngày (tức 4 buổi 

tập trong vòng 2 tuần). 

- Được phép đi trễ so với lịch tập tối đa 15 phút.

- Trường hợp huỷ lịch trước 2 tiếng: Huỷ thành 

công

- Trường hợp huỷ lịch trong 2 tiếng: Hủy không 

hợp lệ.
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• Huấn luyện viên đến tận 

nơi tập luyện.

• Đảm bảo an toàn, vệ 

sinh và không gian riêng 

tư cho khách hàng.

• Tập luyện 25 phút/buổi, 

mỗi tuần tối đa 2 buổi.

• Tăng cường đề kháng, 

giữ vóc dáng mà không 

cần đi đến phòng tập.

25 FIT AT HOME là dịch vụ được thiết kế độc 

quyền bởi 25 FIT dành riêng cho khách hàng trong 

mùa dịch Covid 19 đang có diễn biến phức tạp.

Đáp ứng nhu cầu tập luyện của khách hàng, các 

huấn luyện viên EMS (EMS COACH) sẽ đến luyện 

tập tại nhà cho khách hàng.



Sao 

Việt

giữ

dáng

cùng

25 FIT
Ninh Dương Lan NgọcĐại sứ Hồ Ngọc Hà

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh



• 45-47 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q1

• 156 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q1

• 125 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1

• SH02, Tòa nhà Aqua 3, Vinhomes Golden 

River, Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1

• 101 Cao Thắng, P.3, Q3

• 105C Trương Định, P. Võ Thị Sáu, Q3

• 198 Khánh Hội, P.6, Q4

• 10 An Dương Vương, P.9, Q5

• 678 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q10

• 223 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận

• TB01.11, The Botanica, 104, Phổ Quang, P.2, 

Tân Bình

• 69 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình

Phòng tập tại TP.HCM
Hiện 25 FIT đang có 22 phòng tập đang hoạt động tại TP.HCM.

Nằm ở vị trí đắc địa, sở hữu các trang thiết bị hiện đại từ Đức, 25 FIT mang đến cho người tập những trải 

nghiệm mới lạ. Hội viên không cần phải lo lắng về trang phục tập luyện, 25 FIT sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả, 

việc tập luyện sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết.

• SH4-Park 6, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh

• 352/4 Phan Văn Trị, P.5, Q.Bình Thạnh

• CH PF 06C, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh

• Mỹ Khánh 1 - 3, Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Q7

• 280 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Q7

• 67 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Tân Hưng, Q7

• 49J Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức

• Tầng trệt Cantavil, 1 đường Song Hành, Xa Lộ Hà 

Nội, An Phú, TP. Thủ Đức

• 252 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, TP. Thủ Đức

• S1.05 01S06 Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn 

Xiển, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức



• Tòa 1, SO 02, Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

• Park Hill, SH0206, Park 7, Khu đô thị Times City, 

Hoàng Mai, Hà Nội

• 128b Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

• 23 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

• 168 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

• Sảnh R2 Mega Mall, Khu đô thị Royal City, số 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

• 376 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

• 72 Xuân Diệu, Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội

• 56 Nguyễn Văn Lộc, KĐT Mỗ Lao, Mỗ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội

• 57 TT4 KĐT Mỹ Đình Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

• B17 05A Shophouse Vinhomes Gardenia, Hàm 

Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phòng tập tại Hà Nội
Hiện nay, 25 FIT có 17 phòng tập đang hoạt động tại Hà Nội.

• 42Z Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

• 49 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

• 34 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

• 74 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

• 22 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

• 13 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội



• Lô 9, NP5, Đường 30/4, P. Phú Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương

• 94, Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, 

Đà Nẵng

Phòng tập tại Bình Dương &

Đà Nẵng

25 FIT đang có 1 phòng tập đang hoạt động tại Bình Dương và 1 phòng tập tại Đà Nẵng.

Với tốc độ phát triển bền vững qua từng năm, 

25 FIT hứa hẹn trong tương lai sẽ mở rộng nhiều

phòng tập đến phạm vi khắp cả nước



Ưu đãi cho khách hàng 

& nhân viên Cathay

Giảm 20%Giá gói tập

Thời gian tập thử 2 tuần



Cách nhận 

ưu đãi

• Khách hàng cần xuất 

trình thẻ khách hàng tại 

app Cathay Life VN

• Nhân viên cần xuất trình 

thẻ nhân viên hoặc danh 

thiếp công ty
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Giảm cân và giảm mỡ

Bồi thường mất cân bằng cơ bắp

Bảo vệ hệ thống cơ xương

Với tập luyện EMS, việc giảm chu vi cơ thể đã được 

ghi nhận, đặc biệt là các khu vực ở eo, hông và đùi, 

với việc siết chặt đồng thời ngực và cánh tay.

EMS cho phép kích hoạt mục tiêu của các nhóm cơ. 

Điều này là đặc biệt quan trọng khi bổ sung cho các 

nhóm cơ khác nhau. Ví dụ, ngồi trong một thời gian 

dài tại bàn làm việc dẫn đến việc rút ngắn cơ ngực với 

sự suy yếu đồng thời của cơ vai và lưng

Tập luyện EMS sẽ không quá tải. Trong quá trình tập 

luyện EMS, cường độ tập luyện được tạo ra bằng 

phương pháp tĩnh điện, vì vậy, quá trình tập luyện nhẹ 

nhàng, không cần sử dụng các thiết bị nặng. Và sẽ 

nhẹ nhàng cho các khớp và hệ thống cơ xương.



Xây dựng cơ bắp sau khi hoạt động
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng EMS có thể tăng 

tốc phục hồi cơ bắp một cách hiệu quả sau phẫu 

thuật. Việc sử dụng trong giai đoạn cấp bách đã 

được chứng minh là đặc biệt hứa hẹn.

Tăng hiệu suất 

luyện tập
EMS rất phù hợp 

khi đặc biệt xây 

dựng sức mạnh 

dành riêng cho 

môn thể thao, cải 

thiện chất lượng 

của các cơn co 

cơ và cân bằng 

sự mất cân bằng.

Tư thế tốt hơn, lưng khỏe hơn
Mất cân bằng cơ bắp lưng, bụng và sàn 

chậu là tình trạng phổ biến. Với EMS, 

bạn có thể huấn luyện hiệu quả các 

nhóm cơ này. Đặc biệt với các vấn đề 

Rối loạn cân bằng và đau lưng thông 

thường, việc tập luyện có thể góp phần 

giảm bớt sự khó chịu.

Chương trình 

tập luyện



Chương trình tập luyện

Tác dụng của kích thích cơ bắp 

đối với sức mạnh
Với EMS, sự co cơ mạnh hơn có thể 

được tạo ra so với sự phát triển lực tùy 

ý. Các sợi cơ loại 2 co giật nhanh và cơ 

lõi cũng đã được chứng minh là có lợi.

Sức mạnh và độ bền tối đa
Những người chưa tập luyện chỉ có thể đạt được 

khoảng 40 đến 70% tiềm năng sức mạnh. EMS giảm 

thâm hụt sức mạnh giữa lực tối đa và tuyệt đối vì 

EMS đồng bộ và kích hoạt các đơn vị động cơ tốt hơn. 

Ngoài ra sức mạnh bền tăng lên đáng kể nhờ EMS.

Xây dựng bó cơ
Tăng sức mạnh tối đa từ EMS chủ yếu 

là do sự gia tăng khối lượng cơ bắp. 

Mở rộng chu vi trên ngực, cánh tay và 

chân thường cảm nhận được chỉ sau 

một vài buổi tập.



Hội viên có thể tập luyện tại 25 FIT kết hợp với 

Cathay Walker, vừa được ưu đãi học phí vừa 

nhận được những phần quà hấp dẫn từ các 

chương trình ưu đãi Cathay Walker.

V Ừ A T Ậ P L U Y Ệ N

vừa nhận quà


