
Οι συσκευές Ηλεκτρομαγνητικής Εκγύμνασης 
παράγουν στοχευμένα παλμικά ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα υψηλής έντασης που δρουν απευθείας στους 
μυς, επιτυγχάνοντας έτσι την συστολή τους, σχεδόν στα 
όρια του 100%.

Αυτή η Αυτή η ελεγχόμενη υπερεκγύμναση των μυών επιτρέπει 
την αναμόρφωση και την αύξηση της πυκνότητας τους, 
ενώ παράλληλα παράγονται νέες πρωτεϊνικές αλυσίδες. 
Επιπλέον, λόγο των υψηλών απαιτήσεων ενέργειας, 
διασπώνται τα λιποκύτταρα στην περιοχή εφαρμογής, 
οδηγώντας έτσι στην φυσική απόπτωση και την 
αποβολή τους από τον οργανισμό μέσα σε λίγες 
εβεβδομάδες, μέσω του φυσιολογικού μεταβολίσμού του 
σώματος.

Με αυτόν τον τρόπο, με την Ηλεκτρομαγνητική 
Εκγύμναση επιτυγχάνουμε την πραγματική σμίλευση 
του σώματος, καίγοντας λίπος και χτίζοντας μύς.
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Η ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ 
ΤΕΛΕΙΑ ΣΙΛΟΥΕΤΑ

 Κέντρο Εφαρμογών

Μείωση τοπικού λίπους 
κατά 19%

Μείωση περιφέρειας κατά 
τουλάχιστον 3,5εκ

Ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού

Αύξηση μυικού όγκου 
κατά 16%

Σύσφιξη και ανόρθωση

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ !!!

30 λεπτά αρκούν ....

... εξελίσσοντας την παθητική 
γυμναστική

ΑΣΚΗΣΗ 
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΜΑΤΩΝ



30 λεπτά εφαρμογής
   = 5.30 ώρες άσκησης
   = 30.000 καθίσματα

- Εκγύμναση ενώ είμαστε ξαπλωμένοι

- Εκγύμναση άνετα, γρήγορα και χωρίς ιδρώτα

- Εκγύμναση χωρίς την αίσθηση θερμικού φορτίου

- Εκγύμναση χωρίς την αίσθηση ηλεκτρικού φορτίου

- Εκγύμναση χωρίς κίνδυνο από θλάσεις, πιασίματα ή 
   τραυματισμούς

- - Στοχευμένη εκγύμναση για αύξηση του μυϊκού όγκου,
   γράμμωση και ανόρθωση

- Ορατά αποτελέσματα από την 2η βδομάδα !!!

Πλεονεκτήματα
Με τις συσκευές Ηλεκτρομαγνητικής Εκγύμνασης, 
μέσα σε 30 λεπτά μπορούμε να έχουμε μία 
ολοκληρωμένη, άνετη και αποτελεσματική συνεδρία 
υπερεκγύμνασης.

ΤαΤα 30 λεπτά εφαρμογής αντιστοιχούν σε ένα πλήρως 
προσωποποιημένο πρόγραμμα, καθώς επιλέγοντας 
το φύλλο και την ηλικία του ασκούμενου, και την 
περιοχή ενδιαφέροντος (πχ κοιλιά, γλουτοί κλπ), η 
συσκευή επιλέγει αυτόματα την ελάχιστα προτεινόμενη 
ένταση και συχνότητα εφαρμογής.

ΤαΤα αυτόματα προγράμματα περιλαμβάνουν αρχικό 
στάδιο stretching, προθέρμανσης και αποθεραπείας, 
εγγυώντας έτσι την σωστή εκγύμναση. Επιπλέον 
περιλαμβάνει τέσσερα στάδια βασικής εκγύμνασης 
όπου με την αλλάγη της συχνότητας εφαρμογής 
επιτυχγάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 
σπάζωντας παράλληλα την μονοτονία.

Γυμναστική χωρίς κόπο !!!

Με τέσσερις κεφαλές, δύο κορμού και δύο άκρων, είναι 
τώρα δυνατή η ταυτόχρονη εφαρμογή σε ένα, δύο ή και 
τέσσερα σημεία ταυτόχρονα, στην ίδια συνεδρία !!!

Έτσι, σε μόλις 30 λεπτά μπορούμε να έχουμε μία 
ολοκληρωμένη συνεδρία υπερεκγύμνασης όλων των 
σημείων του σώματος που μας ενδιαφέρουν !!!

Με τέσσερις 
κεφαλές 
ταυτόχρονης 
εφαρμογής
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