
TRX FUSION MUSCLE

AULAS DE GRUPO 

PILATES ACTIVE YOGA

6 PACK GLUTE

POWER FATBURN

FITBOXE CYCLING

HIIT BIKE

Aumenta a consciência corporal e melhora 
a postura com exercícios que se 
concentram no core, utilizando toda a 
conexão mente/corpo. Ajustada a todos os 
níveis.

Aula que visa a redução do stress,o 
fortalecimento e alongamento do corpo 
através de combinações do yoga. Ajustada a 
todos os níveis.

Total-Body Resistance Exercise Fusion é 
uma aula que trabalha a força de todo o 
corpo com um equipamento especifico 
designado de TRX, usando ainda outros 
equipamentos e tipos de treino.

Aula que visa o fortalecimento e tonificação 
da parte inferior do corpo, pernas e glúteos, 
através de exercícios de resistência e 
pliometria. Ajustada a todos os niveis.

Aula que trabalha o corpo na sua totalidade e
que visa aumentar a força, a definição 
muscular, melhorar a densidade óssea e 
diminuir a gordura corporal. Ajustada a todos 
os níveis.

Aula que incorpora sequências de golpes  
básicos do boxe e kickboxe, contra um 
saco, bem como exercícios de peso 
corporal. Esta aula foi projetada para 
desafiar todo o corpo, melhorar a 
resistência e a composição corporal assim 
como, combater o stress e aumentar os 
niveis de energia. Ajustada a todos os 
niveis. 

Esta aula simula o ciclismo ao ar livre com 
subidas de montanha e planícies, 
incorporando vários intervalos de força e 
resistência, voltados para maximizar a
condição fisica e endurance, ao ritmo da 
música. Ajustada a todos os niveis. 

Uma corrida indoor de bike a toda a 
velocidade! 30 minutos garantidos para fazer
suar. As aulas incorporam momentos de 
velocidade, resistência e intervalos. Ajustada 
a todos os niveis. 

Aula curta mas intensa de 15 minutos focada 
em fortalecer e definir os músculos 
abdominais. Ajustada a todos os niveis.

Aula baseada no Treino Intervalado de Alta 
Intensidade (HIIT) é um método de séries 
repetidas de intervalos de alta intensidade e 
curta duração misturados com intervalos de 
baixa intensidade de recuperação ativa. Inclui
exercicios de força mas o foco é o cardio. 
Ajustada a todos os niveis.

Aula de crosstraining, simples mas intensa,
com vários exercícios atléticos, treino de 
força baseado em exercicios de resistência
e levantamento de peso assim como, de 
intervalos de cardio, utilizando uma 
variedade de equipamentos. Pode ser 
ajustada mas requer um nivel de treino 
aceitável.


