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COMO FUNCIONA
O Projeto Apollo Performance é composto por programas de 
acompanhamento individual, performance e cuidados especiais. Adquirindo e 
realizando a primeira avaliação física, você estará automaticamente fazendo 
parte desse projeto, que inclui consultorias presenciais e/ou online com o 
nosso time de treinadores especialistas durante 12 meses sem nenhum custo 
adicional, basta manter sua matrícula ativa na academia. Durante o ano , o 
aluno participante terá direito a, no mínimo, 4 reavaliações para acompanhar 
seu desenvolvimento e readequar as estratégias rumo aos seus objetivos.


QUALIDADE 
DE VIDA

QUAL É O SEU PRINCIPAL OBJETIVO?



PROJETO APOLLO PERFORMANCE

Sua qualidade de vida é prioridade para nós.

A escolha por mais saúde, energia e disposição para as coisas boas que a vida 
oferece é uma das maiores e mais importantes decisões que você pode 
tomar. E para que esse projeto seja de fato transformador são necessários 
apenas 3 passos:



1. Definir junto com o treinador especialista uma prioridade, ou seja, 
escolher o programa ideal para conquistar seus objetivos:



2. A missão agora é estabelecer e desenhar a Jornada  de Resultados de 10 
semanas, com datas estabelecidas para as revisões do seu planejamento e, 
principalmente, alinhamento das metas e comemoração das conquistas;



3.  Com ajuda do treinador é hora de ajustar sua agenda para garantir a 
missão. “O melhor treino é aquele que você faz!” e basta dedicar alguns 
minutos por dia, sempre com apoio do nosso time, para que a mágica 
aconteça. 


Imunidade e Energia

Emagrecer com Saúde

Performance e Esporte

Saúde Funcional





MAIS QUE EXERCÍCIOS,

UM PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO.

Jornada  de Resultados de 10 semanas

1 2 3 4 5 16 7 8 9 10



O melhor remédio do mundo é a atividade física.

Os benefícios incontáveis do exercício físico para a saúde não são novidade 
para ninguém. Em tempos desafiadores, como os atuais devido a pandemia, o 
aumento da imunidade contra microrganismos causadores de doenças, 
incluindo a COVID-19, ganhou ainda mais relevância e atenção das pessoas, da 
mídia e da comunidade científica de forma geral.



Hábitos saudáveis, alimentação equilibrada e uma rotina de exercícios físicos 
segura e bem planejada têm o poder de proporcionar mais qualidade de vida 
e longevidade, pois: 

 Aumentam a eficiência da defesa do organismo;
 Geram adaptações importantes no sistema respiratório;
 Melhoram os sistemas endócrino, digestivo e musculoesquelético;
 Reduzem significativamente o risco de doenças cardiovasculares, câncer e 

doenças crônicas. 


IMUNIDADE E ENERGIA
PROGRAMA: 



 Na dose certa! Tão importante quanto fazer exercícios físicos é garantir que 
você não passe do ponto, ou seja, não ultrapasse os limites que colocam 
em risco o seu sistema imunológico. Sabemos que para evoluir em 
qualquer atividade o organismo precisa de tempo, por isso respeitamos o 
seu ritmo individual;



 Ajustando a alimentação: equilibrando nutrientes e vitaminas essenciais e 

criando a conexão certa com os tipos de exercícios do seu programa 
personalizado de treinamento, você sentirá o poder dos resultados e de 
um organismo mais protegido;  



 O segredo está no compromisso de montar uma boa agenda de 

treinamentos, definida juntamente com o seu treinador de forma 
detalhada:

 dias da semana dedicados aos exercícios na academia e/ou em casa;
 duração de cada sessão de treino. Poucos minutos por dia, desde que 

planejados na frequência e intensidade corretas, garantem a segurança 
do programa e mais imunidade para você.   


IMUNIDADE E ENERGIA
PROGRAMA: 

3 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
PARA UMA SAÚDE DE FERRO:

*Fonte: Revista Veja, sobre estudo - (USP), (Uerj), (UFMG) e (UFRS) 

Mais imunidade e energia para você curtir a vida.

Não importa se você nunca pisou numa academia antes ou se já começou e 
parou algumas vezes. Este programa foi desenvolvido por especialistas e tem 
como prioridade  contribuir para melhorar o seu sistema imunológico



Mais que um simples jogo contra a balança.

O desejo de emagrecer e  alcançar o “peso ideal é quase uma unanimidade 
entre as pessoas e pode parecer uma missão impossível para muitas delas.



Justamente por ser um tema muito abordado e fazer parte da rotina de 
conversas, redes sociais e mídia de forma geral, há um excesso de informações 
muitas vezes incompletas e exploradas de forma apelativa e perigosa, o que 
pode colocar em risco a saúde das pessoas sem o devido suporte profissional.


EMAGRECER COM SAÚDE
PROGRAMA: 



 Emagrecer é perder peso na 
balança. 


 Aeróbio em jejum é melhor para 

emagrecer. 

 A musculação só pode ser incluída 

após a perda de um pouco de 
peso. 


 É necessário retirar os 

carboidratos da dieta. 

 É preciso treinar mais de 1 hora 
por dia para ter resultado. 

 Quanto menos comer e mais 
treinar, melhor! 


 Balança não é um fator 
determinante no emagrecimento

 Treinar em jejum apresenta os 
mesmos resultados do que treinar 
alimentado. 

 A musculação já pode ser incluída 
desde o início. 

 É necessário déficit calórico para a 
perda de peso. 

 Existem protocolos de treino de 
até 4 minutos e que trazem 
resultados. 

 É importante equilibrar 
alimentação e treinos. 

MITOS VERDADES

EMAGRECER COM SAÚDE
PROGRAMA: 



Emagrecer para viver melhor é diferente de viver para emagrecer.

O que seu corpo precisa pode ser muito diferente daquilo que você “acha” ou 
simplesmente “quer” que aconteça. Este programa foi desenvolvido por 
especialistas e tem como prioridade encontrar a forma mais equilibrada e 
segura para você emagrecer, reduzir os níveis considerados excessivos de 
gordura corporal e, principalmente, alcançar sua proporção saudável em 
relação à massa muscular.    


 Ciência e metodologia têm zero calorias: emagrecer com saúde é saber o 
quanto você precisa e pode reduzir o peso corporal e os níveis de gordura. 
Nossa metodologia tem diretrizes para gerar as adaptações que o seu 
organismo precisa, no devido tempo e com segurança;



 Ajustando a alimentação: equilibrando nutrientes e vitaminas essenciais e 

criando a conexão certa com os tipos de exercícios do seu programa 
personalizado de treinamento, você sentirá o poder dos resultados e a 
energia necessária para evoluir nos treinos, além de aprender como 
reeducar o seu metabolismo;



 Jogo da transformação: monitorar os resultados diariamente, registrando 

cada etapa concluída e conferindo uma nota a ela (score), desenvolve 
automotivação e te empolgará a manter os novos hábitos.  


3 Ingredientes da 
receita que emagrece: 



EMAGRECER COM SAÚDE
PROGRAMA: 

3



Desafia-se! Você está prestes a bater o seu novo recorde pessoal.

Este projeto é perfeito para quem deseja superar seus limites e quebrar o 
platô que muitas vezes o impede de continuar conquistando bons resultados, 
ou seja, é o próximo passo para aqueles que já estão fisicamente ativos e 
evoluindo com o treinamento.



Os objetivos incluem hipertrofia muscular, definição e até preparação física 
complementar para melhorar o rendimento em esportes específicos.


PERFORMANCE E ESPORTE
PROGRAMA: 



 Quanto mais você treinar, melhor!



 Somente treino aeróbio melhora a 
capacidade cardiorrespiratória. 

 Quanto mais peso, melhor para  a 
hipertrofia. 

 Praticantes de corrida não 
precisam treinar musculação.  


 O melhor treino é aquele que se 
encaixa na sua rotina. 

 Musculação também melhora 
capacidade cardiorrespiratória. 

 Carga não é fator determinante 
para a hipertrofia. 

 Corredores DEVEM treinar 
musculação. 


MITOS VERDADES

PERFORMANCE E ESPORTE
PROGRAMA: 

MITOS VERDADES

Missão dada é missão cumprida: melhorar 1% a cada dia.

Cada corpo é um corpo. Não existe uma fórmula certeira, mas um caminho 
elaborado de acordo com a individualidade de cada pessoa. Este programa foi 
desenvolvido por especialistas e tem como prioridade aprimorar o seu 
desempenho na execução da atividade que você deseja.




 Jogo do progresso:  disciplina, foco e autorresponsabilidade serão 
trabalhados e desenvolvidos a cada dia, treino, exercício e repetição 
executada. É preciso ir além das “4 séries de 10” e combinar mindset e 
transpiração;

 Ajustando a alimentação: equilibrar nutrientes, vitaminas essenciais e 
eventualmente suplementação é essencial para acompanhar os métodos 
usados em cada etapa do seu programa de treinamento. Vale a pena cada 
sacrifício, até que não pareça mais tão difícil assim, para você continuar 
evoluindo e se transformar numa máquina de resultados;



 Medir para melhorar: estabelecer metas desafiadoras e realistas, monitorar 

os resultados e respeitar os princípios e métodos de treinamento garantem 
um programa seguro, de alto nível e baseado em ciência. 


PERFORMANCE E ESPORTE
PROGRAMA: 

3

3 PILARES PARA

PERFORMAR



Um passo de cada vez rumo ao seu bem-estar.

Para nós, a segurança de um programa de exercícios equilibrado e que 
respeita as diretrizes e recomendações básicas da ciência do esporte e da 
saúde está em primeiro lugar.



Ao procurar uma academia, personal trainer ou programa de atividade física 
orientada é comum que você tenha objetivos, desejos e expectativas por 
resultados. Por essa razão é importante que o programa escolhido abranja 
qualquer cuidado especial que precise ser tomado com você devido à alguma 
questão de saúde instalada e diagnosticada. Com a devida liberação e 
recomendações médicas, esse programa pode ser ajustado para cada 
problema, como hipertensão e diabetes. 


SAÚDE FUNCIONAL
PROGRAMA: 



Sua saúde no controle para viver com mais disposição.

Todo mundo já sabe que o exercício físico é importante para manutenção da 
saúde. O que algumas pessoas desconhecem é que a prática regular de 
atividade física pode, inclusive, ajudar no tratamento de muitas doenças. Não 
importa se você nunca pisou numa academia antes, se já começou e parou 
algumas vezes ou se veio apenas “porque o médico mandou”, este programa 
foi desenvolvido por especialistas e tem como prioridade reequilibrar sua 
capacidade funcional, gerando cada vez mais autonomia e segurança para a 
prática regular de exercícios.


 Respeitando seu limite! Tão importante quanto fazer exercícios físicos é 
garantir que você não ultrapasse os seus limites que colocam em risco a 
sua saúde; 

 Alimentação equilibrada: equilibrando nutrientes e vitaminas essenciais e 
criando a conexão certa com os tipos de exercícios do seu programa 
personalizado de treinamento, você sentirá a diferença no seu bem-estar e 
na sua disposição para o dia a dia;

 Compromisso com você: seu comprometimento em busca de mais saúde 
aliado a uma boa agenda de treinamentos garantem a eficiência do 
programa e mais qualidade de vida para você.   


SAÚDE FUNCIONAL
PROGRAMA: 

3 passos fundamentais para 
uma saúde funcional:  




