
DETERMINAÇÃO
Visualize o que quer alcançar e 
defina uma meta realista.

TREINO:

O desafio Você: versão 2.0(20) do 
app adidas Running é uma boa 
estrutura para começar.

EMPOLGAÇÃO
Um treino de 20 minutos é 
suficiente se encher de motivação 
e energia.

TREINO:

Tabata 2020
no app adidas Training. 

VIDA
Caminhe, corra, pedale ou treine 
em casa: o importante é se mexer!

TREINO:

Kilo no app adidas Training.

REALIZAÇÃO
Mens sana in corpore sano:
cozinhe algo delicioso e saudável.

SABER É PODER:

ORGULHO
Você venceu a primeira semana! 
Passear ou fazer uma massagem 
com o foam roller são atividades 
ideais para relaxar o corpo e a 
mente. Defina a sua META da 
semana que vem!

SABER É PODER:

PERSEVERANÇA
Lembra da meta definida no 
domingo? Trabalhe nela hoje. 
Procrastinar? Depois!

SABER É PODER:

Use o Workout Creator do app 
adidas Training ou um treino de 
corrida intervalada do 
adidas Running.

MOTIVAÇÃO
É segunda, é recomeço! Faça pelo 
menos um treino curto todas as 
segundas para começar a criar 
hábitos saudáveis.

SABER É PODER:

TREINO:

Tabata 2020 no adidas Training. 
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ENERGIA
Saco vazio não para em pé: 
dê ao seu corpo a energia que ele 
precisa para treinar e se 
recuperar!

SABER É PODER:

CURIOSIDADE
Corra ou caminhe sem planos e 
expectativas. Se deixe levar dessa 
vez! 

SABER É PODER:

FIRMEZA
Você só precisa de 10 minutos 
para avançar com o treino Remix 
2020.

TREINO: 

Remix 2020 no adidas Training

OUSADIA
Faça algo novo: uma nova receita 
para o jantar? Um treino diferente? 
Ouse!

SABER É PODER:

PARA TREINAR:

Quebec no adidas Training. 

CALMA
Hoje é dia de desestressar! 
Relaxar é tão importante quanto 
treinar. Redefina: nova semana, 
nova META.

SABER É PODER:

FORÇA
Crie um treino desafiador no 
Workout Creator. Ou repita um 
treino da semana passada... com 
mais intensidade!

TREINO: 

Workout Creator ou Remix 2020 no 
adidas Training

VONTADE
Outra segunda! Faça uma corrida 
ou caminhada de pelo menos 20 
minutos.

TREINO: 

Registre 20 minutos de atividade 
no adidas Running para progredir 
no desafio Você: 20.(20)!
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ORGULHO
Você venceu a primeira semana! 
Passear ou fazer uma massagem 
com o foam roller são atividades 
ideais para relaxar o corpo e a 
mente. Defina a sua META da 
semana que vem!

SABER É PODER:

PERSEVERANÇA
Lembra da meta definida no 
domingo? Trabalhe nela hoje. 
Procrastinar? Depois!

SABER É PODER:

Use o Workout Creator do app 
adidas Training ou um treino de 
corrida intervalada do 
adidas Running.
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GRATIDÃO
Escute o seu corpo: ele sinaliza o 
que quer e agradece sua atenção. 
Caminhada, ioga, corrida... o que 
você quer fazer hoje?

SABER É PODER: 

SATISFAÇÃO
Sabia que um café da manhã pode 
melhorar o rendimento do dia 
inteiro?

SABER É PODER: 
 

LIBERDADE
Faça um ou dois sprints na corrida 
e sinta o poder libertador da
velocidade.

TREINO: 

Faça alguns minutos de atividade 
para o desafio Você: versão 2.0(20) 
no adidas Running antes que seja 
tarde demais!

PARABÉNS, VOCÊ 
REVOLUCIONOU O 
SEU ESTILO DE VIDA 
NOS PRIMEIROS 20 
DIAS DE 2020! 
 
Vamos continuar? 

Siga um plano de treino mais 
completo no app adidas Training. 
Você já tem a força!

EMPODERAMENTO
Amor-próprio é revolucionário: 
o poder é seu! Dê um passeio ou 
vá de meditação: tome um tempo 
para se reencontrar.

SABER É PODER: 

MUDANÇA
20 dias de muito amor e cuidado: 
por que parar? Pense no que deu 
certo e no que deu errado. Sentiu 
alguma mudança? Fique com ela!

SABER É PODER:

OTIMISMO
Receita de bem-estar: uma sessão 
de treino em casa + sua trilha 
sonora preferida no background! 
Defina uma META para a próxima 
semana.

TREINO: 

Use o Workout Creator no adidas 
Training e crie um treino que dure 
tanto quanto a sua playlist.
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CALMA
Hoje é dia de desestressar! 
Relaxar é tão importante quanto 
treinar. Redefina: nova semana, 
nova META.

SABER É PODER:

FORÇA
Crie um treino desafiador no 
Workout Creator. Ou repita um 
treino da semana passada... com 
mais intensidade!

TREINO: 

Workout Creator ou Remix 2020 no 
adidas Training
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