
BANDA
ELÁSTICA

5 EXERCÍCIOS
E DICAS



As bandas elásticas são muito completas, não havendo necessidade de multiplicar
os acessórios, pode executar um grande número de exercícios de tonificação
apenas com uma banda. Assim a banda elástica tem os seguintes benefícios:

Fortalece os músculos
e as articulações;

Aumenta a flexibilidade
e o equilíbrio;

Melhora
a coordenação motora;

Favorece uma maior
consciência corporal.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

5 EXERCÍCIOS E DICAS PARA
TRABALHAR O CORPO COM BANDA ELÁSTICA

EXERCÍCIOS

PONTE DE GLÚTEOS

Músculo alvo: Glúteo
Posição inicial: Deitado (a)
Descrição do exercício: Deite-se de barriga para cima,
com os joelhos dobrados e afastados, e as solas dos pés
voltadas uma para a outra. Levante a bacia formando uma
linha reta dos joelhos aos ombros e direcione os joelhos
para fora.

Duração: séries: 5 / Repetições: 12 a 15 
      Intervalo: 30 segundos, depois de cada série.



'DONKEY KICKS'

TRÍCEP COM BANDA ELÁSTICA

Músculo alvo: Posteriores da coxa e Glúteos
Posição inicial: Quatro apoios
Descrição do exercício: Coloque-se com as mãos
e joelhos no chão. Em seguida, una as duas pontas
da banda elástica e coloque a banda presa na sola
de um pé e no outro, na parte anterior do pé.
Eleve várias vezes a perna cuja banda está na sola do pé,
mantendo os joelhos dobrados;

Duração: séries: 3 séries cada perna / Repetições: 12 a 15
       Intervalo: 10 segundos, depois de cada série
                  mantendo sempre o mesmo lado.

Músculo alvo: Tríceps
Posição inicial: Em pé
Descrição do exercício: Em pé, com um pé à frente do
outro, colocar a banda elástica por baixo do pé de trás,
agarrando a outra ponta da banda elástica com a mão
desse mesmo lado. Na fase inicial do movimento o braço
deve estar elevado acima da cabeça, mas em flexão,
com o cotovelo a apontar para o teto. Para trabalhar o
trícep, esticar o braço, levando a mão o mais acima
da cabeça possível.

Duração: séries: 3 séries / repetições: 15 a 20 repetições
      Intervalo: 30 segundos



TWIST RUSSO

A RÃ

Músculo alvo: Abdominal
Posição inicial: Sentado
Descrição do exercício: Sente-se no chão com as pernas
estendidas. Posicione o centro da faixa elástica na parte
debaixo de seus pés, segurando as extremidades com
cada uma das mãos. Dobre levemente os joelhos
e mantenha os pés no chão e incline-se para trás
utilizando ângulo de 45 graus como referência.
Gire a faixa, leve a mão em direção à lateral da bacia.
Atenção: Não se esqueça de manter a lombar na mesma
posição. Retorne à posição inicial e repita o movimento

Duração: séries: 5 séries / repetições: 10 a 12 repetições
       para cada lado / Intervalo: 30 segundos

Músculo alvo: Abdominal e Quadríceps
Posição inicial: Deitado (a)
Descrição do exercício: Deite-se de costas com os
joelhos dobrados e afastados - com uma distância que
não ultrapasse a largura dos ombros - e os pés na
postura Pilates (calcanhares juntos, pontas dos
pés afastadas). Coloque a faixa de modo que atravesse
as solas dos pés. Acione a casa de força e eleve a cabeça
para olhar a barriga. Inspire e empurre a faixa para longe
com os pés, puxando a barriga ainda mais para dentro
e posteriormente regresse à posição inicial.
Atenção: Não permita que os braços se movimentem.

Duração: séries: 5 / Repetições: 12 a 15 
      Intervalo: 30 segundos, depois de cada série.
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