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Lipomax HI-EMT PROMAX
Cena

36 990,00 zł

Opis produktu
Lipomax Hi-EMT ProMax
Jedyny w swoim rodzaju 5 głowicowy* nieinwazyjny system do rzeźbienia mięśni i redukcji tkanki tłuszczowej oraz treningu
mięśni kegla.
Lipomax Hi-EMT ProMax jednocześnie spala tłuszcz i ćwiczy mięśnie.
*Istnieje również możliwość zakupu dodatkowej, specjalizowanej głowicy do treningu mięśni kegla i leczenia nietrzymania
moczu.
Takich możliwości w jednym urządzeniu jeszcze nie było.
Lipomax Hi-EMT ProMax to pierwsza na rynku maszyna, która w nieinwazyjny sposób wykonuje lifting pośladków,
zwiększa ich jędrność i muskulaturę, a także wyszczupla talię i rzeźbi brzuch. Wykonasz nią także stymulacje i wzmocnienie
bicepsu i tricepsu.
Stymulacja mięśni odbywa się bezprzewodowo, zabieg można wykonywać w ubraniu.
Rozwiązanie idealne dla fanów szczupłej ale wysportowanej sylwetki.
Lipomax Hi-EMT ProMax to przełomowe urządzenie modelujące sylwetkę. Jest niesamowite ponieważ naprawdę rzeźbi ciało.
Jako jedyna technologia na świecie jednocześnie buduje mięśnie i spala tłuszcz, robiąc to w sposób całkowicie nieinwazyjny i
bezbolesny.
Żadna inna technologia modelowania sylwetki nie jest w stanie jednocześnie rozbudowywać mięśni.
To prawdziwa innowacja i pierwsza taka technologia na rynku.
Urządzenie posiada 4 głowice które mogą działąc razem lub w 2 niezależnych kanałach. Dzięki temu rozwiązaniu możemy
jednocześnie stymulować większą ilość obszarów.
Najnowsze osiągnięcia technologiczne umożliwiły skonstruowanie urządzenia chłodzonego tylko powietrzem. Nie ma potrzeby
wymiany wody, a każdy wie ile w gabinetach bywa z tym kłopotu. Dzieki temu rozwiązaniu urządzenie Lipomax Hi-EMT
ProMax jest bezobsługowe i nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji i czynności serwisowych.
Kolejnym atutem urządzenia jest specjalna bezdotykowa elektroda do leczenia nietrzymania moczu oraz innych dolegliwości
wynikających
z osłabienia mięśni dna miednicy. Stosowanie aparatu pozwala przywrócić zdolność kontroli pęcherza moczowego,
a także poprawić komfort życia pacjenta m.in. poprzez poprawę odczuć podczas współżycia.
Skuteczność metody opiera się na bezdotykowej głębokiej penetracji i stymulacji całego obszaru dna miednicy
skoncentrowaną energią elektromagnetyczną.
Wysoka intensywność pozwala na dotarcie energii impulsów EMT do mięśni w całym obszarze miednicy.
Zabieg jest prosty i bezbolesny dla pacjentki. Wystarczy usiąść na specjalnie skonstruowanej do tego zabiegu okrągłej
elektrodzie
połączonej z aparatemy jest z aparatem. Zabieg wykonuje się bez rozbierania, bez zbędnego skrępowania.
*(UWAGA ! głowica do leczenia nietrzymania moczu nie należy do podstawowego pakietu, koszt - 2800zł netto)
Efekty
Nieinwazyjnie unosi, ujędrnia i liftinguje pośladki bez iniekcji
Wzmacnia mięśnie pośladków, talii, brzucha oraz mięśni ramion
Wzmocnia mięśni brzucha po porodzie
Wyszczupla talię
Ujędrnia i napina brzuch
Redukuje tkankę tłuszczową brzucha, pośladków, talii
Zwiększa masę mięśniową w rejonie brzucha oeaz redukuje tłuszcz podskórny
Poprawia wygląd brzucha po liposukcji - wygładza i napina
Wzmacnia mięśnie brzucha, talii i pośladków, ułatwiając samodzielne treningi mięśni
Wskazania w przypadkach nietrzymania moczu:
Nietrzymanie moczu wysiłkowe, nagłe i mieszane
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Trening mięśni dna miednicy
Doskonałę dla Kobiet po porodzie i po okresie menopauzy
Zalety w przypadkach zabiegów redukujących nietrzymanie moczu:
Bezinwazyjny zabieg
Bez krępującego rozbierania
Krótki czas zabiegu
Dane techniczne:
Zasilanie - 220-240V AC50-60Hz / 2500VA
Moc wyjściowa - 0-7 Tesli
Ekral LCD - 10.2 cali LCD z ekranem dotykowym
Języki obsługi - English, Spanish, Japanese,Italian, French, German,
Długość impulsów - 360 µs
Chłodzenie - powietrzem
Średnica cewek elektromagnetycznych - 129 mm
Tryby pracy - Auto, Manual
Czas pojedynczego zabiegu - 1-30 minut
Regulacja intensywności zabiegu - 1%-100%
Częstotliwości - F1 (1-80Hz), F2 (1-120Hz), F3 (1-50Hz)
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