
1. Pilates – fitness Szczecin 

Pilates jest to trening który ćwiczy wszystkie partie ciała. W jego skład wchodzą ćwiczenia 
inspirowane jogą, ćwiczeniami siłowymi, a nawet i baletem. Łącznie jest ich w sumie ponad 500 
rodzajów. Treningi polegają na rozciąganiu, spinaniu oraz rozluźnianiu mięśni. System ten pomaga 
poprawić elastyczność, siłę oraz równowagę ciała, jednocześnie wpływając korzystnie na 
podświadomość. Zajęcia tego typu zazwyczaj odbywają się w klubach fitness Szczecin i bez problemu 
możesz się na nie zapisać, nawet jeśli cechujesz się sporą nadwagą.  Ćwiczenia są dopasowywane do 
odpowiedniej grupy, która ustalana jest według poziomu zaawansowania. Każdy trener pilatesu 
inaczej prowadzi zajęcia. Z jednych wyjdziesz zalana potem, a z innych znów praktycznie nie 
zmęczona. Dlatego ważne jest, abyś uczęszczała na zajęcia prowadzone przez zawsze tą samą osobę.  
Dopiero po kilku sesjach treningowych przekonasz się, że Twoje ciało naprawdę pracuje. Dzieje się 
tak ponieważ, musisz nauczyć się prawidłowego oddechu oraz  ustawienia podczas niektórych 
ćwiczeń. 
 
Pilates jest to trening który {ćwiczy|buduje|rozwija} {wszystkie|każdą} partie ciała. W jego 
{skład|zestaw|zawartość} wchodzą {ćwiczenia|treningi} inspirowane  jogą, {treningami|ćwiczeniami 
} siłowymi,  {a nawet|oraz} baletem. {Łącznie| W sumie} jest ich {ponad|aż|w sumie} 500. 
{Treningi|Instruktaże} {polegają|bazują} na {rozciąganiu|napinaniu} {i|oraz} 
{rozluźnianiu|relaksowaniu} { mięśni|tkanek mięśniowych}. System {ten|ów}  {pomaga|wspomaga} 
{poprawić|polepszyć|udoskonalić|ulepszyć|usprawnić} {elastyczność|gibkość|giętkość},  
{siłę|dynamikę |energię } {oraz|i |tudzież} {równowagę|harmonię } {ciała|całego ciała} 
{jednocześnie |równocześnie|równolegle |w tym samym czasie|za jednym zamachem|zarazem} 
wpływając {korzystnie|zyskownie} na podświadomość. {Zajęcia|Treningi} tego {typu|rodzaju} 
odbywają się w klubach fitness Szczecin i bez {problemu|kłopotu} możesz się na nie zapisać, nawet 
jeśli {cechujesz się|wyróżniasz się} sporą nadwagą. {Ćwiczenia|Treningi} są 
{dopasowywane|dostosowywane| przystosowywane |dostrajane}  do  {odpowiedniej|adekwatnej}  
grupy, która {ustalana|konstruowana|formułowana} jest {według|wedle} poziomu 
{zaawansowania|wtajemniczenia}. Każdy trener pilatesu {w inny sposób|inaczej}  prowadzi zajęcia. Z 
jednych wyjdziesz {oblana|pokryta|zalana} potem, {a|natomiast} z {pozostałych|innych} znów 
praktycznie nie {zmęczona|wyczerpana|zmordowana}. {A zatem|Dlatego} ważne jest, {ażebyś|abyś} 
{uczęszczała|chodziła} na zajęcia prowadzone przez zawsze {tego samego trenera|tą samą osobę}. 
Dopiero po kilku {treningach|sesjach treningowych} {zobaczysz|ujrzysz|dostrzeżesz|przekonasz się}, 
że Twoje ciało naprawdę {wykonuje prace|pracuje}. Dzieje się tak ponieważ, musisz 
{przyuczyć|nauczyć}  się {odpowiedniego|prawidłowego|poprawnego|harmonijnego} oddechu oraz  
ustawienia {podczas|w trakcie} {niektórych|poniektórych}  ćwiczeń. 
 
 
 
 
2. Zumba - Fitness Szczecin 
 
Zumba narodziła się w Kolumbii w połowie lat 90. Polega ona na tańczeniu w rytm kroków fitness 
Szczecin instruktora. Nie są to bardzo wymagające układy, lecz specjalnie przystosowane dla 
wszystkich uczestników. Właśnie dlatego zyskała ona taką popularność nawet w Polsce. Nieważny 
jest wiek, płeć czy też umiejętności taneczne, każdy może korzystać z tej formy zdrowego ruchu. 
Zumba cechuje się tym, że jest bardzo energiczna i spala kalorie lepiej niż seks w samo południe. 
Podczas jednej sesji treningowej, która trwa około 2 godzin, człowiek spala co najmniej 1200 kalorii. 
Oczywiście zależne to jest od instruktora. Niektórzy preferują utrzymywanie tempa ćwiczeń na tym 
samym wysokim poziomie, a niektórzy przeplatają intensywność. Do tańca korzysta się z szybkich 
piosenek latino lub innych podkładów, nawet i ówczesnej muzyki rozrywkowej. Po treningu człowiek 



nie ma już ochoty na nic innego jak położenie się we własnym łóżku. Każdy grubasek powinien 
skorzystać z tej formy ćwiczeń, gdyż oferuje ona niesamowitą zabawę, w gronie innych osób 
walczących ze swoimi problemami. 
 
Zumba {pojawiła się|powstała|narodziła się} w Kolumbii w połowie lat 90. {Polega|Bazuje }  ona na 
{tańczeniu|ruszaniu się |pląsaniu}  w rytm kroków fitness Szczecin 
{instruktora|nauczyciela|trenera}. Nie są to {niesłychanie|wielce|wybitnie|bardzo} 
{skomplikowane|wymagające} {kroki|układy}, lecz specjalnie 
{przystosowane|dobrane|dopasowane|dostosowane|dostrojone|zaadaptowane|zharmonizowane|
zintegrowane|znormalizowane}  dla wszystkich uczestników. Właśnie {z tego powodu|przez 
to|dlatego} {posiadła|zyskała|nabyła|uzyskała|zdobyła} ona{ taką|tą} popularność nawet w {naszym 
kraju|Polsce|naszym państwie}. {Nieistotny|Nieważny} jest wiek, płeć czy też 
{predyspozycje|umiejętności|zdolności} taneczne, {wszyscy mogą|każdy może} korzystać z 
{owej|tej} {odmiany|formy} zdrowego ruchu. Zumba {charakteryzuje|cechuje} się tym, że jest 
{nader|nadzwyczaj|niesłychanie|bardzo} {żywiołowa|energiczna} i spala kalorie {efektywniej|lepiej} 
niż {stosunek miłosny|uprawianie miłości|współżycie|seks} w {środku dnia|samo południe}. {Po|W 
ciągu|W czasie|Podczas} jednej sesji {ćwiczebnej|treningowej}, która trwa około 2 godzin, {każda 
osoba|człowiek} {wypala|spala} {minimum|przynajmniej|co najmniej} 1200 kalorii. {Bez 
wątpienia|Ewidentnie|Naturalnie|Nie ulega wątpliwości że|Z pewnością|Oczywiście} zależne to jest 
od {trenera|instruktora}. {Niektórzy|Poniektórzy}  {preferują|wolą} utrzymywanie tempa ćwiczeń na 
tym samym {nie zmienionym|wysokim} poziomie, a {niektórzy|poniektórzy}  {zmieniają|przeplatają} 
intensywność. {Podczas|Do} tańca korzysta się z {szybkich|prędkich|rychłych|śmigłych} {utworów 
przebojów|piosenek} latino {albo|bądź|bądź też|lub|lub ewentualnie} innych podkładów, nawet i 
{obecnej|wszędobylskiej|ówczesnej} muzyki rozrywkowej. Po {treningu|instruktażu}  
{człowiek|człek|gość |istota ludzka} nie ma już {siły|chęci|ochoty} na nic innego jak położenie się {w 
swoim|we} {prywatnym|własnym} łóżku. Każdy {spaślak|tłuścioch|grubasek} powinien skorzystać z 
{owej|tej} formy {treningu|ćwiczeń}, {gdyż|albowiem|bo|bowiem|dlatego że|ponieważ}  
{dostarcza|świadczy|oferuje} ona {nadzwyczajną|bajeczną|cudną|cudowną| 
niesamowitą|ekscentryczną|fascynująca} zabawę, w gronie {obcych|różnych|miejscowych} innych 
{ludzi|osób} {stawiających czoła swoim problemom|walczących ze swoimi problemami.} 
 
 

3. Siłowania Kluby fitness Szczecin 
 
Każdy szanujący swoje ciało mężczyzna, powinien ćwiczyć na siłowni. Muskularna budowa klatki 
piersiowej oraz bicepsów potrafi zainteresować nie jedną kobietę. Każda by chciała poczuć w swoich 
ramionach, kogoś przy kim naprawdę poczuje się bezpiecznie. Ćwiczenia siłowe nie tylko 
rozbudowują mięśnie, ale i dodają wigoru oraz polepszają wydolność. Jeśli nie masz  odpowiedniego 
sprzętu w domu nie martw się! Kluby fitness Szczecin czekają na twój tłusty tyłek. Wystarczy, że 
wykonasz pierwszy ruch i zakupisz karnet. Nie są one tak wcale drogie jak ty sobie wyobrażasz. Kilka 
razy w roku zdarzają się momenty  w których występują promocje. Skorzystaj z nich i sprawdź na co 
cię stać. Być może spodoba ci się to, a już niedługo będziesz mógł pokazać soczystą klatkę przed 
swoją lub cudzą kobietą. Ćwiczenia w domu potrafią na dłuższą metę demotywować. Ćwicząc na 
siłowni w klubie, codziennie masz kontakt z osobami o wysportowanych sylwetkach, co skutecznie 
może pobudzić twoją motywację do działania. Rusz się, a zostanie ci to wynagrodzone. 

 

 



 
Każdy {kochający|szanujący} {swe|swoje} ciało {facet|mężczyzna}, {musi|ma 
obowiązek|winien|powinien} {trenować|ćwiczyć} {w klubie fitness|na siłowni}. 
{Muskularna|Jędrna|Krzepka|Mocarna|Mocna|Silna|Tęga|Umięśniona} 
{budowa|konstrukcja|struktura} klatki piersiowej {i|oraz} bicepsów {umie|zdoła|potrafi} 
{zainteresować nie jedną kobietę|przyciągnąć uwagę nie jednej kobiety|przykuć uwagę nie 
jednej kobiety |skupić uwagę nie jednej kobiety|ściągnąć uwagę nie jednej 
kobiety|wzbudzić zainteresowanie nie jednej kobiety |zaciekawić nie jedną 
kobietę|zaintrygować nie jedną kobietę|zwrócić uwagę nie jednej  kobiety} . Każda 
{pragnie|chce|pożąda|potrzebuje|by chciała} poczuć w {swych|swoich} ramionach, kogoś 
przy kim {faktycznie|naprawdę} poczuje się {pewnie|bezpiecznie}. {Treningi|Ćwiczenia} 
siłowe nie tylko {rozwijają |rozbudowują} {muskuły|torsy|mięśnie}, ale i dodają 
{wigoru|hartu|kontenansu|rezonu|zapału}  oraz {polepszaj|poprawiają|rozwijają}  
{formę|kondycję|krzepę|sprawność fizyczną|tężyznę|wydolność}. {Jeżeli|Jeśli} {nie 
posiadasz|nie masz}  odpowiedniego sprzętu w domu {bądź spokojny|nie martw się}! Kluby 
fitness Szczecin {czekają|oczekują|wyczekują} na twój {tłusty|dobrze 
zbudowany|gruby|korpulentny|opasły|pulchny|spasiony|tęgi|wypasiony}  tyłek. Musisz 
{tylko|jedynie} wykonać pierwszy ruch i {zakupić|kupić|nabyć} karnet. Nie są one tak 
{bardzo|naprawdę|wcale} {kosztowne|drogie} jak ty sobie wyobrażasz. {Parę|Kilka} razy {w 
ciągu|w} roku {są|zdarzają się} momenty  w których {bywają|występują} {zniżki|promocje}. 
Skorzystaj z nich i {zobacz|sprawdź} na co cię stać. {Może|Być może} spodoba ci się to, a już 
{wkrótce|niedługo|niebawem} będziesz mógł pokazać 
{muskularną|rozbudowaną|potężną|soczystą} klatkę przed swoją lub {obcą|cudzą} 
{panna|damą|dziewczyną|kobietą}. {Treningi|Ćwiczenia} {w mieszkaniu|w domu|we 
własnej siłowni} potrafią na dłuższą metę {demobilizować|studzić 
zapał|nudzić|demotywować}. {Trenując|Ćwicząc} na siłowni w klubie, {zawsze|za każdym 
razem|codziennie} masz kontakt z {ludźmi|osobami} o 
{wyrzeźbionych|umięśnionych|atletycznych|kształtnych|dorodnych|okazałych|postawnych
|rosłych|zgrabnych} {figurach|sylwetkach}, co {odpowiednio|skutecznie} może 
{rozbudzić|aktywować|pobudzić} {twą|twoją} motywację do działania. {Zacznij działać|Rusz 
się}, a {będzie|zostanie} {tobie|ci} to wynagrodzone. 

 


