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***EZ SHAPE מערכת השעות אינה קבועה ועשויה להשתנות מעת לעת - מערכת השעות העדכנית מתפרסמת און-ליין דרך אפליקציית***
הסבר על האימונים

במועדון הכושר שלנו, כל האימונים מונחי חיישני דופק אלחוטי המנטר בזמן אמת אחר כמות הקלוריות הנשרפות, %מדופק מירבי, רמת הדופק ורמת המאמץ שלהמתאמן.
 כל הנתונים מופיעים על גבי מסכי ענק במועדון המציגים את ההישגים הקבוצתיים והאינדיבידואליים של כל אחד, ניתן להוריד אפליקציה מותאמת ולקבל את כל ההקלטה

 של האימון היישר למכשיר הסמארטפון שלכם על מנת לעקוב לנתח ולהשתפר מאימון לאימון! אימון עם חיישני דופק יוצר הגברה של המוטיבציה לנסות להוציא את 
המקסימום בכל אימון מחדש ולנצח את עצמכם כל פעם מחדש! האימונים היחיידים שיהיו ללא חיישני דופק הם יוגה ו BODY BALANCE ומתיחות.

BODY COMBATבודי קומבאט - אימון סבולת לב ריאה המשלב אומנויות לחימה כמו קראטה, איגרוף, טאי צ‘י ומוי טאי. אימון איכותי הכולל הפעלה של כל שרירי
הגוף, התורם לשריפת קלוריות מוגברת, שיפור קואורדינציה ,יציבה ושרירי ליבה, תורם לשחרור לחצים ובונה בטחון עצמי.

ZUMBA .ף אתכם עם מוזיקה דרום אמריקאית תוך שיפור הקורדינציה וסיבולת לב הריאהiזומבה / רגאטון - שיעור אירובי דאנס בקצב לטיני שיסח
תורם רבות לשיפור מצב הרוח בזמן האימון ולאחריו.

BODY PUMP
בודי פאמפ - אימון משקולות המחזק את כל קבוצות השרירים בגוף. בכל אימון שריפת קלוריות מוגברת, תוך שימוש בתרגילים הטובים 

ביותר במסגרת אימון קבוצתי )סקווט, מכרעים, לחיצות וכדו‘(. מאפשר לכל מתאמן לעבוד עם המשקל המתאים לו ולקבוע את עצימות האימון 
בהתאם ליכולותיו להשגת התוצאות.

יוגה

תרגול פיזי המשלב תרגילי גמישות, כוח והתבוננות פנימית ושיקוף לחיי היום יום שלנו.
אשטנגה - דגש על נשימה נכונה בזמן מאמץ.

ויניאסה - תרגול בדגש על זרימה עם הקשבה לנשימה ולגוף. )בשילוב עם אשטנגה(
אינטגרטיבית - שילוב סוגי יוגה שונים

TRX

TRX היא שיטת אימון רצועות חדשנית שפותחה על ידי "אריות הים" של הקומנדו האמריקאי, בתור תרגול ספורטיבי בעצימות גבוהה המאפשר
ללוחמי וספורטאי עילית לשמור על כושר שיא ולפתח את הכוח והשרירים. בשיטה זו נעשה שימוש ברצועות עבות וקשיחות אך גם מעט גמישות, 

ובעזרתן מבצעים תרגילים רבים ומגוונים העובדים בעיקר על שרירי הליבה של הגוף, עם דגש מרכזי על שרירי הבטן, הירכיים והכתפיים באופן 
שתורם בצורה משמעותית לפיתוחם, חיזוקם וגם עיצובם

CORE

אימון שרירי הליבה (CORE) מהירכיים ועד הכתפיים. מאתגר פיזית ומנטאלית,
משפר כח פונקציונאלי עבור משימות הדורשות שיווי משקל, תנועה ופעילויות יום יומיות. מונע

פציעות ומשפר יציבה. מספק הבנה טובה יותר באשר לאופן ביצוע התרגילים מעורר מוטיבציה
ומדרבן את המתאמן להצליח מחוץ לאיזור הנוחות

BODY BALANCE , בודי באלאנס - אימון המשלב טאי צ׳י יוגה, פילאטיס ומדיטציה בסופו שמשאיר אותנו רגועים ונינוחים. משפר יציבה
גמישות מפרקית וטווחי תנועה ומפחית סיכון לפציעות. מפחית לחצים ומשפר כח שרירי ליבה ושיווי משקל.

BOOST
אימון משולב בסביבת חדר הכושר המשלב אימוני אירובי וכוח עצים המשלב אימון HIIT ותחנות כאשר חצי מהאימון נעשה על גבי אופני ספינינג, 

מסילות, אליפטיק וחציו השני נעשה על גבי שאר ציוד הכושר והמכונות בחדר הכושר והכל באווירה מקפיצה ומותאמת אישית עם מדריך/ה 
שידחפו אתכם לגבהים וביצועים חדשים!


