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Nakopněte svoje cvičení na vyšší úroveň! Popadněte do každé ruky jeden Joy-Con a připravte se 
dosáhnout skvělých výsledků s cvičeními využívajícími prvků bojových umění, vyvinutými speciálně 
pro Nintendo Switch. Všechna cvičení byla navržena zkušenými odborníky s cílem dosáhnout 
maximální efektivity, a to s pomocí úderů převzatých nejenom z boxu, ale také muaythai, karate  
a kung-fu. To vše proto, abyste mohli zabojovat za svoje zdraví! 
 
Cvičte způsobem, který vyhovuje vašemu životnímu stylu i vašim časovým možnostem. Dokončete 
sestavu za polovinu běžně potřebného času díky krátkým, intenzivním cvičením zapojujícím celé tělo 
a spalujícím kalorie nemilosrdným tempem. Zatočte s nečinností s využitím takových chvatů, jako je 
úder rukou, loktem, kolenem nebo nohou. Nalaďte se na cvičení pod dozorem vašeho osobního 
trenéra prostřednictvím volitelných protahovacích cviků a pusťte se do plnění svých cílů v režimu 
Osobního tréninku, nebo pokud máte zrovna málo času, zvolte tříminutový Fitness režim nabízející 
rychlá, vysoce efektivní cvičení. Při poslechu více než pětadvaceti rozličných hudebních skladeb, 
sahajících od elektronické taneční hudby po rock, si budete užívat každý úder i kop provedený do 
rytmu! 
 
Pokračujte v tréninku a odemkněte dodatečná cvičení a další pohyby, kterými dokonale završíte svoje 
komplexní cvičení. Při nabídce šedesáti kurzů vytvořených pro začátečníky i veterány si můžete být 
jistí, že si poctivě zacvičíte bez ohledu na to, kde se na své cestě za zdravím právě nacházíte! 
 

• Skutečné komplexní fitness cvičení v pohodlí domova s využitím prvků bojových umění: Získejte 
kondičku v pohodlí domova s pomocí intenzivních cvičení využívajících úderů převzatých z boxu, 
karate, kung-fu a muaythai, spalujících kalorie nemilosrdným tempem. 

• Čtyři osobní trenéři k vašim službám: Rozmanitá sestava osobních trenérů, od přátelských po 
přísné, vás provede na míru ušitými cvičebními sestavami navrženými s cílem pomoct vám 
dosáhnout vašich individuálních cílů a nabídnout každý den něco nového. 

• Stačí pouhých patnáct minut denně, nebo i méně: Hra nabízí režimy vhodné pro jakýkoliv životní 
styl i jakékoliv časové možnosti! Rozhodněte se pro pravidelnou patnáctiminutovou cvičební 
sestavu ušitou na míru vašim potřebám v režimu Osobního tréninku nebo si vyberte z nabídky 
konkrétně zaměřených cvičení s vysokou intenzitou v tříminutovém Fitness režimu. Bez ohledu 
na zvolený režim se každý pohyb zaznamenává a počítá do vašich cílů v přehledu „Můj záznam“, 
zabudovaném přímo ve hře. 

• Cvičte v rytme: Motivujte sami sebe k pohybu s pomocí více než pětadvaceti rozličných 
hudebních skladeb takových žánrů, jako je elektronická taneční hudba, techno, trance, rock nebo 
hip hop. Cvičení se přizpůsobí vámi zvolené skladbě a vy tak můžete boxovat do rytmu bez 
ohledu na váš hudební vkus. 
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