
 
BENEFÍCIOS  

 

TREINAR COM UM AMIGO NA REN9VE ACADEMIA 
 
Na compra de qualquer plano (semestral ou anual) você poderá cadastrar e trazer um convidado para 
treinar junto uma semana por mês. Lembrando que o convidado deve respeitar as Normas de utilização da 
academia. 
 O aluno deverá estar presente por todo o tempo em que o convidado estiver treinando, bem como 

se responsabilizar pelo cumprimento das normas de utilização da academia;  
 Convidados não poderão ter pendências financeiras com a Ren9ve Academia;  
 Convidados que tenham sido expulsos, ou tiveram seu plano cancelado, por qualquer motivo que 

seja, não poderão ter acessar a academia;  
 O convidado deverá ter mais de 14 anos, e caso seja menor de 18 anos, deverá estar acompanhado 

de um responsável;  
 Convidado deverá assinar sua presença no momento da visita e apresentar documento de 

identidade com foto, CPF, e demais documentos exigidos ou que venham a serem exigidos pela 
legislação, tais com o atestado médico, etc.; 
 

O ACESSO 
 
Na compra de qualquer plano (semestral ou anual) fica facultado:  
 Ausentar-se por um período de até 30 dias conforme o beneficio do plano contratado.  
 Para ausência superior a 30 dias será somente permitida em caso de problemas de saúde, devendo 

ter comprovação por meio de atestado médico. 
 Acesso ilimitado a academia conforme orientação da equipe de treinamento da Ren9ve Academia 
 Acesso à área de musculação, aeróbicos e aulas. *Exceto Lutas e Pilates 

 
O TREINAMENTO 
 
Com Educadores Físicos altamente capacitados e o suporte de um sistema moderno de treinamento o 
CORE 360, o Programa de Musculação atende a cada aluno de forma próxima; atentando aos seus 
objetivos e tendo cuidado em preservar e desenvolver a saúde e o bom desempenho do sistema 
musculoesquelético. 
Porque na Ren9ve Academia você não é só mais um, com a aplicação do sistema do CORE 360, cada aluno 
tem a oportunidade de ter, periodicamente, o atendimento exclusivo de um dos professores da Ren9ve 
Academia em sua rotina de treinos. 
 
Pilares trabalhados no sistema do CORE 360:  
 
 Preparação de Movimento 
 Agilidade e Velocidade 
 Preparo Muscular 
 Potência 
 Treinamento do Core 
 Desenvolvimento dos sistemas energéticos 
 Tarefas de transferência 
 Regeneração 
 Prevenção de lesão 

 


