
КАРДИО / КҮШТІК БАҒДАРЛАМАЛАР:
 
SUPER SCULPT 
Барлық ірі бұлшықеттерді жаттықтыруға бағытталған 
орташа қарқындылықтағы күш жаттығуы. Жаттығу барлық 
дайындық деңгейлері үшін ұсынылады.

UPPER BODY
Жоғарғы дененің жəне іштің бұлшықеттерін дамытуға 
бағытталған орташа қарқынды  жаттығу. Жаттығу 
бастауыш, орта дайындық деңгейіне ұсынылады.

АВL
Аяқтың бұлшықеттерінне  бағытталған жоғары қарқынды 
жаттығу. Жаттығу орта, жоғары дайындық деңгейіне 
ұсынылады. 

BUMS + ABS (55 мин.)
Бөкселер мен іш бұлшықеттеріне бағытталған орташа 
қарқынды жаттығу. Жаттығу бастауыш, орта дайындық 
деңгейіне ұсынылады. 

FUNCTIONAL TRAINING 
Бұлшықет күшін жаттықтыруға, қимылдарды үйлестіруге, 
төзімділікке бағытталған орташа қарқынды жаттығу. 
Жаттығу орта, жоғары дайындық деңгейіне ұсынылады.

СYCLE
Əртүрлі бағыттағы жарыстарға ұқсайтын стационарлық 
велосипедтерде қарқынды кардио жаттығулары. Жаттығу 
орта, жоғары дайындық деңгейіне ұсынылады. 

STEP beg. (begins)
Степ-аэробика сабағы. Сынып хореографиясы 
платформада жəне оның айналасында əртүрлі қозғалыс 
нұсқалары бар қарапайым қадамдардан тұрады. Сабақ 
барысында шыдамдылық дамып, қимылдарды үйлестіру 
жақсарады. Сынып бастауыш, орта дайындық деңгейіне 
ұсынылады. 

БИ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:  

BODY BALLET
Классикалық хореография, балет, пилатес, стретчинг  
жаттығуларына негізделген жəне көптеген 
адамдарға бейімделген бағыт. Жаттығу барлық 
дайындық деңгейлері үшін ұсынылады.

BALLROOM DANCE
Классикалық бал биінің негізгі фигураларын, 
қозғалыстары мен байламдарын үйрету мен тəжірибеден  
тұратын  би сабағы. Жаттығу барлық дайындық 
деңгейлері үшін ұсынылады.

LADY DANCE
Би сыныбы нəзіктікті, пластиканы, əртістікті, ырғақ пен 
музыкалық сезімді дамыта отырып, дене қалпы мен тепе-
теңдікті сақтауға үйретеді.

LATINA MIX
Латын Америкасы музыкасына, кубалық жəне карибтік 
ырғаққа негізделген би жаттығуы (сальса, бачата, 
реггетон, меренге жəне т.б.). Жаттығу барлық дайындық 
деңгейлері үшін ұсынылады.

FEMINITY DANCE
Vogue, Heels, Stripdance, Fusiondance: əйелдерге 
арналған қазіргі заманғы би бағыттарының үйлесімді 
симбиозы арқасында нəзіктік пен талғампаздыққа жетуге 
көмектесетін бағдарлама. Мұнда сіз əйелге тəн 
сымбаттылықты, пластика мен сұлулықты дамытасыз. 
Сіз тəжірибе жасауды үйренесіз жəне заманауи бидің 
əртүрлі бағыттарын батыл түрде біріктіре алатын 
боласыз.

LATINA LADY STYLE
Би сабағы əйел стилін, би мен қойылым 
байламдарындағы музыканы зерттеуге жəне дамытуға 
бағытталған. Жаттығу барлық дайындық деңгейлері үшін 
ұсынылады.

SALSA
Классикалық клубтық латынамерикалық би. Сальса 
африкалық халық билерін кубалық фольклормен, бал 
билерімен жəне акробатика элементтерімен үйлесімді 
үйлестіре алды. Оны жұппен де, топпен де билейді.

BACHATA
Алыс Доминикан Республикасында пайда болған əдемі 
жəне сезімтал, ыстық жəне əуесқой жұптық би. 
Красивый и чувственный, жаркий и страстный парный 
танец, который появился в далекой Доминиканской 
Республике. Бачата-бұл қозғалыстардың тегістігі, 
денелердің икемділігі мен пластикасы, құшақтасу мен 
романтикалық көңіл-күй. Бұл бидің негізі - қимылдарының 
қарапайымдылығында.

CHA-CHA-CHA
Би халықаралық аренаға шығып, бал мəдениетін 
білушілер арасында ең танымалдардың біріне айналды. 
Латын Америкасының ең жарқын билерінің бірі бола 
отырып, ол талғампаздық пен əсемдікті,сонымен қатар 
шабыт пен паркетке   өз бетіңізше шығуға деген 
ұмтылысты бейнелейді.

ZUMBA
Zumba-бұл латын стиліндегі мотивтерге арналған би 
қимылдарынан тұратын фитнес-бағдарлама. Ол самба, 
хип-хоп, сальса, меренге, бачата, фламенко жəне 
басқалары сияқты белсенді би элементтерінің қоспасын 
қамтиды. Зумба барлық бұлшықет топтарын тартуға 
көмектеседі, бұл өз кезегінде калориялардың тез 
жойылып кетуіне кепілдік береді.

KIZOMBA
Бұл қазіргі заманғы бидің бір түрі, оның шығу тегіне 
байланысты көбінесе «африкалық танго» деп аталады. 
Бұл сезімтал би, оның қозғалыстары жігерлі музыкамен 
орындалады,бірақ  биде баяу қарқынмен жамбас пен 
дененің тегіс айналуы көп.

АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО
Еркін композицияның жұптық əлеуметтік биі. Танго - бұл 
тангано, аргентиналық милонга, гавана хабанера, испан 
фламенко, үндістердің салттық билері, поляк мазуркасы 
жəне неміс вальсі.

TANGO BARRE
Танго Барре - бұл станокты қолданатын əйел тангосының 
стилі. Сіз очо, ганчо, флик, променад, аттау жəне тағы 
басқаларды билеуге үйренесіз. Бұл биде сіз қолды 
модельдеуге, қалыпқы, төменгі дененің күшіне, əуенге  
назар аударасыз. Сіз танго атмосферасына еніп, 
сабақтардан үлкен лəззат ала аласыз.

DANCE MIX
Барлық жастағы жəне кез келген дайындық деңгейіне 
арналған би бағдарламасы, ол ырғақ сезімін, қимылдарды 
үйлестіруді жəне пластиканы дамытады. Барлық 
қозғалыстар, комбинациялар мен байламдар айқын, 
қарапайым жəне əдемі. Стрип пластика, шығыс, латина 
жəне стильдендірілген (желдеткіш, орамал) сияқты би 
стильдерінің үйлесімі сізді жалықтырмайды жəне жаман 
көңіл-күйден арылтады. Сабақ барысында сіз қимыл-
қозғалыстан лəззат аласыз жəне денеңізді басқаруды, 
пластикалық қозғалуды жəне жақсы билеуді үйренесіз. 

CONTEMPORARY 
Барлық дайындық деңгейіне арналған би сабағы. Бұл 
қазіргі заманғы би бағыты, ол би арқылы адамның сезімі 
мен эмоциясын білдіруді қамтиды. Əлемдегі ең танымал 
бағыттардың бірі.

MIND BODY:

HATHA YOGA
Бұлшықеттерді нығайтуға, буындардың икемділігі 
мен қозғалғыштығын дамытуға мүмкіндік беретін 
физикалық жəне тыныс алу жаттығуларының кешені. 
Йога төзімділікті дамытады, ұйқыны қалыпқа 
келтіреді жəне жалпы денсаулықты жақсартады. 
Бұған қол жетімді асандарды  (дене қалпы) 
бұлшықеттерді созу жəне нығайту жаттығуларымен 
біріктіру арқылы қол жеткізіледі.

YOGA ANTISTRESS
Стрекке қарсы йога - бұл асан, тыныс алу жаттығулары 
жəне классикалық йоганың басқа əдістері арқылы 
эмоционалды жəне физикалық қысқыштарды жоюға 
бағытталған үйлесімді тəжірибе. Сабақ сізге тыныштық, 
эмоционалды жəне физикалық тепе-теңдікті табуға 
мүмкіндік береді.

YOGA PRANAYAMA
Пранаяма - бұл оттегі мен көмірқышқыл газының 
концентрациясын өзгерту арқылы адамның 
физиологиялық компонентіне, сондай-ақ тыныс алудың 
белгілі бір түрлерін қолдана отырып, психосоматикалық 
сəйкестіктер жүйесі арқылы оған əсер беретін 
эмоционалды компонентке əсер ететін арнайы тыныс 
алу жаттығулары.

PILATES
Дене мен ақыл-ойды жетілдіруге арналған жаттығулар 
жүйесі, бұл физикалық күшті, икемділікті, тепе-теңдікті 
жəне үйлестіруді дамытып қана қоймай, стрессті 
жеңілдетеді, шоғырлануды арттырады жəне денені 
бақылауды арттырады. Сынып дайындықтың барлық 
деңгейлері үшін ұсынылады.

КALLANETIC
Бұлшықеттің жиырылуына жəне созылуына бағытталған 
статикалық жаттығулар кешені. Жаттығу дайындықтың 
барлық деңгейлері үшін ұсынылады.

ОЙЫН БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

ВОЛЕЙБОЛ (180 мин.)
Сабақта сіз волейбол ойынының тактикасы мен 
стратегиясын меңгересіз. Допты иелену техникасын, 
қорғаныстағы əрекеттерді, шабуылдарды үйреніңіз. 
Тұрақты сабақтар үйлестіруді, жылдамдық-күш қас 
дамытуға ықпал етеді.

СУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

WATER POLO 
Бұл спорттық командалық ойын, онда команданың басты 
мақсаты ойын барысында өз қақпаларын қорғап, допты 
қарсыластың қақпасына лақтыру. Жаттығу жүзуді 
білетіндерге ұсынылады.

AQUA PUMP 
Орташа қарқынмен, суда орындалатын штангалармен 
жүйелі жаттығулар жиынтығы. Бағдарлама бұлшықет 
тонусын жақсартуға, артық май тінін жоюға, денені 
нығайтуға жəне жалпы сауығуға арналған. Дайындықтың 
барлық деңгейлері үшін.

AQUA FIT 
Жүрек-тамыр жəне тыныс алу жүйесін жаттықтыру, 
үйлестіруді дамыту. Жаттығу дайындықтың барлық 
деңгейлері үшін ұсынылады.

AQUA POWER 
Барлық бұлшықет топтарын жаттықтыруға арналған күш 
сабағы. Жаттығу барлық дайындық деңгейлері үшін 
ұсынылады.

AQUA+ABS 
Іштің жəне аяқтың бұлшық еттеріне арналған ерекше 
жəне арнайы жаттығулар. Жаттығу дайындықтың барлық 
деңгейлері үшін ұсынылады.

AQUA INTERVAL 
Қарқынды жаттығу - бұл кардио жəне күш блоктарының 
үйлесімі. Жаттығу орта, жоғары дайындық деңгейіне 
ұсынылады.

SWIMMING 
Жүзу техникасын жетілдіруге, жылдамдық пен күш 
қасиеттерін дамытуға бағытталған жаттығулар. Жаттығу 
барлық дайындық деңгейлері үшін ұсынылады.

АРНАЙЫ БАҒДАРЛАМАЛАР:

AQUA MAMA 
Болашақ аналарға арналған сабақ. Сабақ үнемді режимде 
өткізіледі жəне арқа бұлшықеттерінен стрессті жеңілдетіп, 
дұрыс тыныс алу əдістерін үйретуді қамтамасыз етеді. 
Сабаққа қатыспас бұрын сізді қадағалайтын дəрігермен 
кеңесу ұсынылады.

PRENATAL PILATES
Жүкті əйелдерге арналған жаттығулар кешені. Көңіл-
күйді, жағдайын жақсартады, тыныс алу жəне 
қанайналым жүйелерін белсендіреді, қозғалыстарды 
үйлестіруді жақсартады, іштегі балаға оң əсер етеді.
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HIGH INTENSIVE TRAINING 
Программа состоит из четырех различных направлений, позволяет сжигать огромное количество калорий. Интенсивная тренировка сердечно-сосудистой системы, улучшается координация, осанка, скоростно-силовые показатели и гибкость. Класс рекомендован 
для среднего, высокого уровня подготовки.

STEP
Урок по степ-аэробике. Хореография класса состоит из несложных комбинаций шагов с различными вариантами перемещений 
по платформе и вокруг нее с добавлением поворотов. Во время урока развивается выносливость и улучшается координация движений. Класс рекомендован для среднего, высокого уровня подготовки.

BODY BALLET 
Введение в классическую балетную хореографию. 
Класс рекомендован для всех уровней подготовки. 

STRIP DANCE 
Танцевальный класс с использованием стрип-пластики, развивает пластику, гибкость. Класс рекомендован для всех уровней подготовки.

LADYDANCE
Танцевальный классразвивающий женственность, пластику, артистизм, чувство ритма и музыкальности, учит держать осанку 
и равновесие.

ARABIC DANCE 
Танцевальный класс средней интенсивности, включающий в себя элементы арабского танца. Класс рекомендован для всех 
уровней подготовки.

PORTDEBRAS
Класс представляет собой синтез классической и современной хореографии, Pilates и йоги. Включает в себя упражнения 
для осанки и гибкости с элементами баланс-тренинга. Класс рекомендован для всех уровней подготовки.

КЛАССЫ 
КООРДИНАЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ: 

FUNCTIONAL STEP
Тренировка высокой и средней интенсивности 
на все группы мышц, развивает выносливость, 
координацию, скорость. Способствует коррекции 
фигуры. Программа проходит 
на step- платформе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

PRENATAL GYMNASTIC
Комплекс упражнений для беременных. Улучшает самочувствие, активизирует системы дыхания 
и кровообращения, улучшает координацию движений, оказывает положительное влияние на ребенка.

AQUA MAMA 
Занятие для будущих мам. Урок проводится в щадящем режиме и предусматривает обучение приемам правильного дыхания, снятия стресса с мышц спины. Перед посещением занятия рекомендуется консультация у наблюдающего вас врача.

YOGA NIDRA
Йога психического сна, антистрессовое занятие, направленное на устранение внутреннего напряжения. Класс рекомендован для всех уровней подготовки.

SLINGS IN MOTION
Комплекс упражнений направленный на сбалансированную работу миофасциальных сетей. Тренировка направлена на структурную интеграцию, функциональность и достижение внутреннего и внешнего здоровья через осознанное движение.

FREE BODY
На программе применяются разные методики ( МФР, Слинги 
в движении, соматика, pre-pilates) по освобождению тела 
от ненужного напряжения. Вы научитесь быть более расслабленными, как во время отдыха, так и в действии.

AQUA CROSSFIT 
Программа высокой интенсивности, рекомендована 
для высокого уровня подготовки. Развивает физические качества, улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной системы, оказывает благоприятное воздействие на опорно- двигательный аппарат. В программе применяются продолжительные функциональные упражнения.

AQUAFLAT 
Многофункциональная тренировка с применением специального оборудования, программа подходит для всех возрастов, урок средней и высокой интенсивности.

STRETCH
Комплекс упражнений, направленных на улучшение гибкости, снятие мышечного напряжения и общее расслабление. Класс рекомендован для всех уровней подготовки.

SLINGS IN MOTION
Комплекс упражнений направленный на сбалансированную работу миофасциальных сетей. Тренировка направлена на структурную интеграцию, функциональность и достижение внутреннего и внешнего здоровья через осознанное движение.

ТОПТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ


