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O peso deve ser escolhido para que a falha concêntrica seja alcançada entre as repetições

especificadas.

3x(8) São 3 blocks de DropSet, o primeiro com o mesmo peso que foram realizadas as primeiras 3 séries do

supino máquina, o egundo aproximadamente 50% do peso usado no primero bloco e o terceiro

aproximadamente 50% do peso do segundo bloco.

3x(5:5) são 3 blocos de 5 repetições seguidas de 5 segundos "esmagando" no Ponto de pico de contração

Estou disponibilizando um vídeo explicativo sobre como realizar o este treino, para vê-lo, clicque aqui!

O intervalo OP é o intervalo de oclusão passíval

https://www.youtube.com/watch?v=M-9eAT_U0qY


UMA OPORTUNIDADE

    Eu vou realizar, dia 7 de julho, um desafio, o Desafio Bíceps de Aço, onde vou abordar tudo o
que foi falado e muito mais. Tudo o que você precisa para construir bíceps realmente de alto nível.

    Cada dia do desafio será transmitido AO VIVO em um grupo exclusivo em uma sala fechada que
só que estiver inscrito no desafio poderá acessar. Tudo o que você precisa fazer é entrar na sala na
horário do desafio. Eu irei te mandar alguns lembretes quando estiver chegando perto da data do
evento.  

    As reuniões irão durar cerca de 2 horas.  E os vídeos ficarão disponíveis no grupo do Facebook
por um tempo limitado. (Eu vou te dar a opção de garantir a sua vaga com direito a gravação e
acesso vitalício).
 
    A grande meta do desafio é que você consiga montar um treino de bíceps, nos mínimos detalhes,
para então, resultados extremos, mas também vou abordar nutrição, ergogênicos e outros aspectos
importantes.



    O desafio terá 3 dias (dia 7, 8 e 9 de julho) e começará as 20h, tendo duração de aproximadamente
2h por aula.
    Aqui você poderá ver o tudo o que será abordado em cada aula:

CRONOGRAMA

Dia 7 de Julho: Bases do Ganho de Massa Muscular

Dia 8 de Julho: Anatomia e Biomecânica dos Bíceps Braquial

Dia 9 de Julho: Como Gerar 10x mais resultados no desenvolvimento dos seus bíceps
com o SISTEMA 10x

    Se você estiver preparado para transformar definitivamente o seu bíceps em Bíceps de Aço,
acessando o botão você poderá inscrever-se no desafio (R$9,80).

    Você também pode optar por comprar o acesso vitalício à gravação do desafio para poder vê-lo
para sempre a hora que quiser (R$9,80).

    Acesse o botão a baixo e adquira já o seu acesso ao Desafio Bíceps de Aço.

    Quando você inscrever-se no desafio, você receberá os e-mails com todas os detalhes dos
próximos passos.

    Te vejo no desafio!
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