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em um nível profissional e efetivamente 
entrar em forma. 
A inovadora tecnologia TNT (Total Nitro-
cell Technology) oferece um sistema de 
resistência uniforme e completamente 
sem ruído, substituindo os tradicionais 
blocos de peso. Com o prático mecanis-
mo de fixação deslizante, você pode al-
terar a resistência e ajustar a intensidade 
em apenas alguns segundos. 

A estação de treinamento de força Bio 
Force trabalha com resistência de até 
110kg. Com qualidade de estúdio fit-
ness e opções de treino específicas 
para determinados tipos de esportes e 
resultados rápidos, essa estação foi de-
senvolvida pelos treinadores pessoais 
da Men’s Health!
Com a estação de treinamento de força 
Bio Force você pode finalmente trabalhar 

Perfeito para supersets com ajustes rá-
pidos de resistência, o sistema de tração 
por cabo flexível oferece mais de 100 op-
ções de exercícios, tais como Butterfly, 
bench presses, latissimus pulls, leg curls, 
arm curls, rowing, tricep presses/pulls, leg 
press, leg raises, ab exercises, bilateral 
workouts, neck presses, lateral pull modu-
le, leg extensor e muito mais.

UM ÚNICO EQUIPAMENTO. MAIS DE 100 OPÇÕES DE EXERCÍCIOS. 
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• O sistema patenteado de resistência TNT pode 

ser ajustado em passos de 2,5 kg através do me-

canismo deslizante. Sem pesos, sem barulho; re-

sistência uniforme e suave.

• Resistência de até 110 kg.

• Mais de 100 opções de exercícios com sequên-

cia livre de movimento.

• Bancada de curling com ampla superfície de apoio, 

para exercícios profissionais de braços e costas.

• Ajuste rápido de mão, ótimo para supersets.

• 4 puxadores, para esforços musculares direcio-

nados e diferentes.

• Assento confortável, ergonômico e verticalmente 

ajustável. Pode ser removido para exercícios em pé.

• Peso total do equipamento: 76 kg

• Peso corporal admissível: 135 kg

• Medidas: 1,38m x 1,7m x 2,08m (comp. x larg. x alt.)

BIO FORCE
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