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Úvod
Chcete zhubnout? Chcete se cítit lépe? Líbit se 
sama sobě a okolí? Mít lepší kondici? Předejít 
zdravotním problémům, nebo se jich zbavit?

Pokud Vás napadá alespoň jedna z těchto 
otázek, pak jste zde správně. My Vám rádi 
pomůžeme a ukážeme jak na to.

Pohyb je důležitý, ale ještě důležitější je SPRÁVNÝ 
pohyb. Naše profesionální trenérky jsou Vám 
k dispozici. Náš koncept cvičení je ověřený 
ve více jak 30 zemích světa.

Nebojte se a neváhejte se do toho pustit i Vy.
Zde jsou výsledky některých našich členek. 
Příště můžete být mezi nimi .i Vy



Jarka
Po rodinných problémech a velkém 

nárůstu váhy po dětech jsem se 
rozhodla začít pro sebe něco dělat.
Po pravidelném cvičení v Contours 

to šlo samo. Cítím se vitálnější, jsem v 
kondici a připadám si sexy.

Předtím
Po 3 měsících
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14. 9. 2008 21. 12. 2008

Váha 86,2 75,7

Paže 36,5 33

Hrudník 100 97

Pas 85 75,5

Boky 120 110

Stehna 69 61

Lýtka 42 38,5

Předtím
Po 3 měsících
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Míla
Nikdy jsem neměla problémy s váhou. Dokonce i po porodu jsem 

nabraná kila shodila ani nevím jak. Jen jsem se prostě hýbala… Asi tak 
do 30 let jsem neznala slovo dieta.

Pak ale přišlo sedavé zaměstnání k tomu začaly přibývat roky a 
vražedná kombinace byla na světě! S každým rokem se připlížilo i nějaké 
to „kilčo“ a já byla ve svých 42 letech rázem na 68kg. Jistě, není to 
žádná kritická váha, ale od puberty jsem víc jak 53kg nevážila. Začala 
mě bolet záda, kolena a já to přičítala k věku. Žádné diety nepomáhaly 
a když, tak jen na chvíli. Mám ráda pohyb. Hraji squash, plavu, někdy 
běhám, miluji in-line bruslení. Ale mé tělo na tento pohyb vůbec nebralo 
zřetel a pod trikem se začaly rýsovat mé první špíčky!

Jako poslední pokus jsem se rozhodla navštívit Contours, kam již dříve 
chodila má dcera, která díky cvičení a upravené životosprávě shodila 
14kg. Chtěla jsem tedy i já vyzkoušet to „zázračné“ cvičení!

Obavy, že mě cvičení nebude bavit, že to nevydržím déle, jak pár 
týdnů se rozplynuly díky citlivému přístupu  trenérek i přátelskému 
prostředí Contours.

Aby mé cvičení mělo efekt, rozhodla jsem se chodit cvičit 3x týdně. 
Začalo to být sice časově náročnější, ale když jsem na sobě začala 
pozorovat  první úspěchy, jako by mě to „nakoplo“!

Jako první mě přestala bolet záda. Uvědomila jsem si to při pečení 
vánočního cukroví, tedy po necelých dvou měsících cvičení!

Váha začala jít pomalu, ale jistě dolů. Aby mé snažení bylo účinnější, 
zaplatila jsem si 3 měsíční stravovací program pod dozorem trenérek. 
Děvčata mě naučila co, kdy, kolik čeho jíst a váha nejen, že šla dolů, 
ale postava se začala lépe formovat. 

Odměnou mi pak byla menší konfekční velikost, ale i dotazy kolegů 
a přátel typu: „Hele, nezhubla jsi?“ Balzám pro mé sebevědomí!

 Můj mozek najel na jiné stravovací návyky, které mi dnes připadají 
naprosto normální. Jím v podstatě všechno (jenom jinak upravené) 
mimo fast foodu a přehnaného množství sladkostí.  Dokonce jsem se 
naučila pít (vodu J), neboť jsem dříve vypila ani ne litr tekutiny za den 
včetně kávy.

Cítím se naprosto pohodově! Dobrá nálada převažuje a fyzička se 
zlepšila. Dokonce se mi zvedlo i sebevědomí, neboť si nemusím kupovat 
oblečení, které „maskuje“, ale to, které se mi líbí.  

Jedna má známá, která hořekovala nad svou váhou mi řekla, že na 
tohle by ona neměla čas. Ale ruku na srdce. Kolik hodin týdně 
proklábosíme s kamarádkou po telefonu či u kávy, nebo jen tak 
prosedíme u televize?    

Kdo chce, hledá řešení. Kdo nechce, hledá důvody. 
A já vím, že ty tři hodiny týdně mi za to stojí!!! 
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29. 1. 2011 17. 4. 2011 4. 7. 2011

Váha 63,5 61,1 59,3

Paže 28 27 27

Hrudník 90 89 88

Pas 68 66 65

Boky 100 93 93

Stehna 59 56 55

Lýtka 37 36,5 36,5

BMI 23,51 22,41 21,67

Předtím
Po 5 měsících
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Adéla
Na začátku letošního jara jsem se rozhodla změnit svůj 

vzhled, jednak kvůli zdraví, sebevědomí, ale i kvůli reakci 
mého okolí. Od kamarádky jsem zjistila, že chodí cvičit do 
fitka a tak jsem si řekla, že bych to šla taky zkusit. Zaujalo mě, 
že do Contours chodí jen ženy. Objednala jsem se na první 
hodinu a bylo to super, trenérka Radka mi všechno ukázala a 
byla moc milá. Po druhé návštěvě jsem si zaplatila členství na 
tři měsíce s tím, že zkusím aspoň něco shodit. Aby cvičení 
bylo co nejefektivnější upravila jsem si i jídelníček a to tak, že 
jím dělenou stravu (také známá i pod pojmem „kytičky“ a 
„zvířátka). 

Snažím se chodit cvičit čtyřikrát týdně zhruba na hodinu a 
půl až dvě hodinky s rozcvičením i závěrečným protažením. 
Na elipticalu jsem dřív strávila tak kolem pěti, šesti minut a 
pak si dala čtyři kolečka, v průběhu cvičení po zvýšení 
jednotlivých závaží na současné váhy a po uplynutí třech 
měsíců jsem změnila cvičení a nyní běhám kolem dvaceti až 
třiceti minut a cvičím dvě nebo tři kolečka. 

Velkou motivací je zdraví, které je důležité, cítím se 
sebevědomější a hezčí a reakce okolí jsou velmi pozitivní. Je 
pro mě příjemnou změnou jít do obchodu a koupit si 
oblečení, kde před velikostí L není ani jedno X, 
natož dvě a více X. 

Co se týče trenérek, tak slečna Radka i Katka jsou velmi 
milé, sympatické a ochotně poradí a vše vysvětlí. Tímto bych 
jim chtěla poděkovat za to, co dělají. Za čtvrt roku v 
Contours jsem shodila 12 kilo, což rozhodně není finální číslo a 
fotky i míry snad hovoří za vše… Proto jsem si prodloužila 
členství, v Contours se příjemně unavím, protáhnu tělo a 
procvičím svaly, na druhou stranu si i odpočinu a odreaguji 
se a za to ta námaha stojí…
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24. 3. 2010 19. 5. 2010 16. 6. 2010

Váha 108 99,1 96,2

Paže 35 33 32

Hrudník 124 114 112

Pas 94 86 83

Boky 121 111 108

Stehna 67 63 64

Lýtka 48 45 45

Předtím Po 3 měsících
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Katka
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Předtím Poté
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Rozdíl

Váha - 6,1kg

Tuk - 4,7kg

Pas - 2cm

Boky - 6,5cm



Renata
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Předtím Poté
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Rozdíl

Váha - 15,9kg

Tuk - 12,9kg

Pas - 12,5cm

Boky - 15cm



Zuzka
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Předtím Poté

13

Rozdíl

Váha - 5kg

Tuk - 7,7kg

Pas - 8cm

Boky - 9cm



Vlasta
Předtím

Po 8 měsících
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Rozdíl

Váha - 3,1kg

Tuk - 2kg

Pas - 5cm

Boky - 5cm

Předtím

Po 8 měsících
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Funguje to!

Zkuste to s námi!

Fitness pro ženy
ve 30 minutách

www.contours.cz





www.contours.cz

Fitness pro ženy
ve 30 minutách


