BODY SYSTEM formuoja figūrą
bodySystem ® yra termostimuliacinė įranga, kuri
vienu metu skleidžia infraraudonųjų spindulių
šilumą ir sukuria stimuliuojančias sroves.
Išskirtinė šios įrangos savybė yra dviejų technikų
kombinavimas: gili šiluma ir elektrostimuliacija
vienos procedūros metu. Rezultatai pasiekiami per
trumpesnį laiką ir mažesnį sesijų kiekį. Tinka tiek
vyrams tiek moterims.

BODY SYSTEM tikslai:
Programų tvarkymas
bodySystem ® turi trylika gydymo programų, kurios sujungia šilumos ir elektrostimuliacijos
metodus. Dėl jų mes galime sėkmingai gydyti didžiausią susirūpinimą keliančias estetines
problemas:
 Kietasis celiulitas
 Minkštasis celiulitas
 Vandeningas celiulitas
 Stangrumo atstatymas
 Intensyvus stangrumo
atstatymas
 Svorio kontrolė
 Tonuso suteikimas
 Atpalaidavimas
 Formų atstatymas
 Atstatymas po gimdymo
 Drenažas
 Stimuliacija

BODY SYSTEM technologija
Termo juostos šilumos poveikis. Termo juostoms naudojamos hipoalerginės silikono juostos,
kurių sudėtyje yra varžos juostos, kurios skleidžia sausą spinduliavimo šilumą. Ši spinduliuotė
prasiskverbia iki 1-3,5 cms gylio, todėl elektromagnetinę energiją paverčia šilumine energija. Ši
nuolatinės šilumos perdavimo technika sukuria veiksmingą temperatūros padidėjimą epidermyje,
dermoje ir raumeninių audinių sluoksniuose. Šios technikos poveikis:
 Efektyvus valymas (toksinų pašalinimas)
 Poodinio riebalų audinio išlyginimas (figūros rekonstrukcija)
 Aktyvinamas metabolizmas
 Cirkuliacinis tobulinimas
 Raumenų atpalaidavimas

Elektrostimuliacija: stimuliuojantis poveikis. Norint sukelti raumenų naturalų judėjimą,
smegenys turi siųsti elektrinį impulsą. Stimuliacijos srovė remiasi panašiu principu, išskyrus tai,
kad čia elektros impulsas perduodamas tiesiai į raumenis per vieną teigiamą ir vieną neigiamą
elektrodus naudojant silikonninius elektrodus. Poveikis:
 Raumeninio audinio didinimas ir stiprinimas
 Kūno rekonstrukcija
 Maistinių medžiagų teikimo į odą gerinimas
 Pagreitinamas metabolizmas
 Gerinama kraujo apytaka
Nepriklausomos stimuliacijos modulis. BodySystem ® įrangą sudaro nepriklausomas
elektrostimuliacijos modulis su aštuoniais išėjimais 16-ai silikono elektrodų, per kuriuos gydymas
gali būti atliekami:
 Stangrumo atstatymas
 Intensyvus stnagrumo atstatymas
 Tonizvimas
 Atpalaidavimas
 Drenažas

BODY SYSTEM techninė charakteristika
Įranga:
Įtampa:
Termostimuliacija
Temperatūros reguliavimas:
Intensyvumo reguliavimas:
Maksimali išėjimo įtampa:
Juostų matmenys
Didelės:
Mažos:
Procedūros trukmė:
Energijos sunaudojimas:
Svoris su stovu:
Svoris be stovo:
Matmenys su stovu:
Matmenys be stovo:

termostimuliacija
230 V ~ 50/60 Hz
115 V ~ 50/60 Hz (pasirinktinai)
6 kombinuoti lizdai
Nuo 1 iki 99%
Nuo 1 iki 99%
~24 V
(2 vnt.): 580 x 200 mm.
(4 vnt): 260 x 240 mm.
1-99 min.
580 V
24 kg
8 kg
470 cm (plotis) x 500 cm (ilgis) x 1015 cm (aukštis)
470 cm (plotis) x 331 cm (ilgis) x 169 cm (aukštis)
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