
Body Forming 
 
 je posilňujúce cvičenie pre aktívny a zdravý životný štýl. Unikátne cvičenie je zamerané na formovanie a tvarovanie postavy. Cvičenie je vhodné nielen na 
chudnutie, ale aj na získanie kondície. Počas cvičenia sa dôkladne precvičí celé telo, spevní svalstvo a tvarujú sa problematické časti tela. 
 
Body Forming  je založený na tom, že sa cvičí s vlastnou váhou.  Hlavnou výhodou cvičenia s ľahkou záťažou je všestranné precvičenie svalstva celého tela a 
svaly sa vďaka nemu stanú pevnejšie a pružnejšie. 

Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie a tiež aj na odreagovanie sa. Pozitívne pôsobí na celý organizmus. 

 

High Heel Dance  
 

Staňte sa plastickejšími, viac sexy a atraktívnejšími! 

 
Tento kurz je určený pre všetky dámy, ktoré by sa chceli naučiť zvodne, žensky a ladně tancovať. Pre ženy, ktoré sa chcú cítiť maximálne sexy a 
úplne neodolateľne  nielen na tanečnom parkete! Chceli by ste sa naučiť tancovať napríklad ako Beyonce? Tak neváhajte a prineste si s sebou 
vysoké topánočky, nejaký sexy outfit a chuť nebáť sa prejaviť svoju ženskosť a sexappeal! 
.  
 V kurzu se zameriame na to, ako sa elegantne a sebavedome pohybovať. Pretože chôdza a tanec na vysokých topánkach vyžaduje nielen úplne iné 
držanie tela, balanc ale aj inú prácu s nohami a s bokmi. 
  
Kurz je vhodný ako pre úplné začiatočnice, tak aj pre pokročilé tanečnice napríklad latino štýlu, ktoré si chcú rozšíriť svoj taneční repertoár 

 o nový, sexy ženský styling 
 a neopozerané sólové choreografie.  

 
 

Tanečný krúžok pre deti od 6.rokov 

 
Máte pocit že vaše dieťa má záujem o pohyb a tanec ? 

            

Tanečné hodiny prebiehajú hravou formou. Deti zrkadlovo opakujú predvádzané tanečné pohyby, ktoré sú primerané tomuto veku. Tanec pre deti zvyšuje 

pružnosť a odolnosť detí a vedie k zlepšeniu pohybovej koordinácie, Dôraz je kladený na hravosť a na zjednodušené a deťom prispôsobené pohyby. . 

Každá hodina začína zahriatím a ľahkou rozcvičkou nasleduje choreografia alebo opakovanie choreografií z minulých hodín. V hlavnej časti hodiny sa deti 

postupne učí nové variácie, ktoré sú poskladané zábavnými, ale predovšetkým  tanečnými hrami. Na konci hodiny nechýba záverečný stretching . 

 

 


