
DETERMINAÇÃO

Comece de leve: treino curto em 
casa. Depois, defi na uma meta no 
app adidas Running.

DICA DE TREINO
Treino de corpo inteiro em 8 
minutos no app adidas Training

VIDA

Sinta a vida pulsar em você: 
caia dentro de mais um treino 
em casa!

DICA DE TREINO
No app adidas Training, clique 
em “Todos os treinos” e selecione 
o “Juliet”

MOTIVAÇÃO
Vamos de treino personalizado 
em casa? Ou que tal correr e 
treinar o inglês com uma Story 
Run?

DICA DE TREINO
Aposte no Workout Creator do 
app adidas Training, ou corra 
com uma Story Run no app 
adidas Running.

REALIZAÇÃO
Dia seis faz lembrar de “sextou”: 
dia de meter o pé na jaca? NÃO! 
Confi ra receitas saudáveis.

LEIA NO BLOG

CELEBRAÇÃO
DIA DE DESCANSO/MEDITAÇÃO

Começar é o mais difícil: celebre! 
Vale um dia de pausa, caminhada 
ou massagem com o foam roller.

LEIA NO BLOG

ALIMENTAÇÃO
Se você melhorar 1 hábito 
alimentar por semana, imagine 
como chegará em 2022! Mas, 
como comer para treinar?

LEIA NO BLOG

INSPIRAÇÃO
Faça uma caminhada ou corrida 
sem expectativas, mas com 
refl exão: o que motiva? Inspira?

LEIA NO BLOG
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FIRMEZA
Repita o treino da semana 
passada, mas com mais gás! 

DICA DE TREINO
No app adidas Training, faça o 
treino “Juliet”

NUTRIÇÃO
Saco vazio não para em pé: 
dê ao seu corpo a energia que 
ele precisa para treinar e se 
recuperar!

LEIA NO BLOG

GRATIDÃO
Seu corpo é seu melhor amigo: 
agradeça por 12 dias de sucesso! 
Celebre com yoga, caminhada ou 
um treino em casa.

LEIA NO BLOG

VONTADE
Mesclar hábitos novos a hábitos
antigos pode alavancar seu 
sucesso. Que tal um treino rápido 
antes do banho? Conecte o novo ao 
antigo!

LEIA NO BLOG

FORÇA 
INTERIOR
DIA DE DESCANSO/MEDITAÇÃO

Escute seu corpo: ele sinaliza o 
que quer e agradece sua atenção. 
Caminhada, yoga, corrida... o que 
você quer fazer hoje?

DICA DE TREINO
Yoga de recuperação no app 
adidas Training

ÂNIMO
Desanimou? Solução: treinar com 
trilha sonora caprichada!

DICA DE TREINO
Confi gure o Workout Creator com a 
duração da sua playlist “power”!

FOCO
Defi na uma meta de distância e 
feche ela, correndo ou 
caminhando.

DICA DE TREINO
Defi na uma meta de 5k no app 
adidas Running
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GARRA
Entramos na 3ª semana, uhul! Crie 
um treino personalizado e foco na 
meta!

DICA DE TREINO
Workout Creator no app 
adidas Training

OUSADIA
Dia de ousar: vai um mingau de 
abobrinha? Um treino inusitado? 
Reinvente algo na sua vida!

LEIA NO BLOG

OTIMISMO

Se embale no ritmo acelerado do 
seu coração: treine ao ar livre ou 
em casa, mas treine! Tá quase no 
fi m!

DICA DE TREINO
 “HIIT THE BEAT” no app adidas 
Training

MUDANÇA
Foram 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!

LEIA NO BLOG

PARABÉNS,
você revolucionou o seu estilo de 
vida nos primeiros 21 dias de 2021! 

Vamos continuar hoje mesmo? 
Faça o primeiro treino do plano 
gratuito “Projeto Atividade e Energia” 
no app adidas Training. Só vem!

EMPODERAMENTO

DIA DE DESCANSO

Amor-próprio é revolucionário: 
sinta o poder do alívio de não dever 
nada a ninguém!

LEIA NO BLOGLIBERDADE
Não se defi na por distância e 
velocidade: apenas siga em frente! 
Mas faça um sprint ou dois e sinta 
como é libertador.

LEIA NO BLOG
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