BODY ESCULTOR figūros
formavimui
Ši įranga buvo sukurta siekiant atlikti
elektrostimuliaciją kūno procedūrų metu,
kuriomis
siekiama
gydyti
tokias
problemas kaip: antsvoris, celiulitas, lėta
kraujotaka,
lokalizuotos
riebalų
sankaupos, trūkstamas raumenų tonusas
ir kt.

Nauda
bodyEscultor ® siūlo procedūras, kurios:










Sumažina kūno riebalų procentą
Didina raumenų tonusą
Pašalina riebalų sankaupas
Padidina odos tonusą
Gerina drenažą ir pašalina toksinų perteklių
Gerina cirkuliaciją
Išlygina poodinius riebalų audinius
Stangrina suglebusius audinius
Atpalaiduoja raumenis

BODY ESCULTOR technologija
BodyEscultor ® procedūrų metu yra naudojama 16 silikoninių elektrodų. Kiekviena iš 13 iš anksto
nustatytų programų sujungtos įvairių tipų srovėmis ir tai nustato idealią procedūros trukmę. Bendra
programos trukmė gali būti keičiama rankiniu būdu. Tokiu atveju įrangoje bus automatiškai iš naujo
nustatytas laikas. Dirbant su atskiromis srovėmis, vartotojas gali rankiniu būdu pakeisti šiuos
nustatymus: pulso, laiko, susitraukimų laiko ir poilsio laiko.
Programos:
 Kietasis celiulitas
 Minkštasis celiulitas
 Vandeningasis celiulito
 Stangrumo atstatymas
 Intensyvus stangrumo
atstatymas
 Svorio kontrolė
 Lokalizuotų riebalų sankaupų
gydymas
 Tonizuojanti
 Atpalaiduojanti
 Figūros formavimas
 Po gimdymo
 Drenažas
 Stimuliacija

Srovės:
 Tonizuojanti srovė
 Drenažinė srovė
 Atpalaiduojanti srovė
 Stangrumą atstatanti srovė
 Giliai stangrinanti srovė
 Cirkuliacinė srovė
 Švelni stangrinanti srovė
 Įtempianti srovė
 Lipolizės srovė
 Švelniai metabolizuojanti srovė
 Giliai metabolizuojanti srovė
 Švelniai tonizuojanti srovė
 Intensyviai tonizuojanti srovė
 Švelniai drenuojanti srovė
 Intensyviai drenuojanti srovė

BODY ESCULTOR techninė charakteristika
Įranga:
Įtampa:
Galingumo carakteristika
Išėjimų skaičius:
Pagrindinis pulsas:
Dažnis:
Susitraukimo laikas:
Poilsio laikas:
Procedūros trukmė:
Energijos suvartojimas:
Svoris su stovu:
Svoris be stovo:
Matmenys su stovu:
Matmenys be stovo:

Elektrostimuliacija
230 V ~ 50/60 Hz
115 V ~ 50/60 Hz (pasirinktinai)
8
150 mums iki 1 ms
kintamasis 2,5 Hz - 100 Hz
kintamasis 2-10 sek.
kintamasis: 0 - 3 sek.
1 - 99 min
60 VA
20 kg
5 kg
470 cm (plotis) x 500 cm (ilgis) x 1015 cm (aukštis)
470 cm (plotis) x 331 cm (ilgio) x 169 cm (aukštis)
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