
MUSCULAÇÃO
Séries de exercícios com peso 
que trabalha todos os grupos 
musculares. Grande aliado 
para queima de gordura, au-
mento da massa corporal. 
Acelera o metabolismo, toni�-
ca os músculos e melhora a 
auto estima.

JMUAY THAI
Arte marcial de alta inten-
sidade que trabalha técnicas 
de defesa pessoal. O trein-
amento inclui chutes, cotove-
ladas, joelhadas. Melhora o 
condicionamento físico, 
equilíbrio, aumenta �exibili-
dade

JIU-JITSU
Arte marcial com técnicas de 
imobilização que trabalha a 
defesa pessoal. Auxilia na 
perda de peso, aumento de 
força, desenvolve o caráter, 
trabalha a respiração e melho-
ra os re�exos.

PILATES STUDIO
Indicado para todas as idades, 
inclusive para idosos e ges-
tantes. Aula realizada com eq-
uipamentos que promovem 
resistência muscular, trata 
lesões e corrige problemas 
posturais.

JUMP
Exercício aeróbico com uma 
série de movimentos co-
reografados, realizado em um 
mini trampolim. Tem alto 
gasto calórico, melhora a ca-
pacidade cardiovascular, for-
talece os músculos inferiores 
e trabalha a coordenação 
motora.

FIT DANCE
Programa de coreogra�a de 
aulas, com os mais variados 
hits. Trabalha a timidez, faz 
bem para o coração, queima 
calorias e eleva a auto estima.

ZUMBA
Aula de dança super animada 
com ritmo latino. Alivia o es-
tresse, acelera o metabolismo, 
auxilia o emagrecimento, for-
talece o coração, melhora co-
ordenação motora e a auto 
estima.

SUBMISSION
Arte Marcial de alta inten-
sidade com técnicas de Jiu-Jit-
su sem a utilização de 
kimono. A maior diferença 
está na pegada dos golpes. 
Trabalha o condicionamento 
físico, de�nição muscular, 
defesa pessoal e re�exos.

MAT PILATES
Aula coletiva em solo, realiza-
da com auxílio da bola de pi-
lates. Melhora a �exibilidade, 
mobilidade articular, postura, 
alinhamento corporal. Alivia o 
estresse e prepara seu corpo 
para uma boa noite de sono.

ALONGAMENTO
Trabalha o relaxamento com 
exercícios e técnicas de cor-
reção postural. Prepara o 
corpo para as atividades físi-
cas, evitando lesões.

FLEXIBILIDADE
Aula de alongamento inten-
sivo com o objetivo de de-
volver a �exibilidade que per-
demos ao longo do tempo. 
Melhora a estabilidade articu-
lar, força, coordenação e 
equilíbrio.

LOCALIZADA
Aula animada realizada com 
música que trabalha exer-
cícios com pesos e acessórios. 
Excelente para perda de gor-
dura localizada, coordenação 
motora e condicionamento 
físico.

ABDOMINAL
Aula com exercícios para o 
fortalecimento e de�nição da 
musculatura abdominal. Au-
menta resistência, queima cal-
orias e melhora o condiciona-
mento físico.

TAE FIT
Aula aeróbica de alta inten-
sidade com música que aplica 
os golpes da luta Taekwondo. 
Trabalha ganho de potência, 
força muscular, �exibilidade e 
queima de gordura.

BOXE CHINÊS
É uma arte marcial de contato 
que trabalha socos, chutes e 
outros golpes. Melhora a con-
centração, as condições car-
diorrespiratórias, a percepção 
e o condicionamento físico.

CIRCUITO FUNCIONAL
Séries de exercícios dinâmicos 
que trabalham o corpo todo 
de uma vez. Exercícios feitos 
com o próprio peso do corpo 
combinado com acessórios 
fazem o circuito ser um ex-
celente aliado para perda de 
peso.

EXTREME
Aula de extrema energia e in-
tensidade, uma aula ideal 
para aumento da força e re-
sistência. Ajuda na redução de 
gordura e de�nição muscular 
de todo o corpo.

DANÇA DE SALÃO
Aula de dança individual ou 
em casal com os ritmos ser-
tanejo universitário, venera, 
line dance e �tnejo.

BIKE
Simulação de um treino de 
rua na bike. Aula com música 
e iluminação. Trabalha o 
condicionamento físico, siste-
ma cardiovascular, de�nição 
muscular, força, resistência e 
aumenta a disposição no dia a 
dia.


