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Cena  
katalogowa 
25 000 zł netto  
/30 750 zł brutto

SKORZYSTAJ  
Z ATRAKCYJNEJ  
OFERTY RATALNEJ  
LUB LEASINGOWEJ

Dane techniczne:

 Częstotliwość: 1Hz – 21Hz

 Ciśnienie: 1.0 – 8.0 Bar

 Napięcie: 220V / 50Hz

 Moc: 282 VA

 Kolorowy dotykowy ekran

 Głowica z wyświetlaczem

 Wymiary: 36,1 x 37,4 x 20,6 cm

 Waga: 12 kg



 urządzenie główne z kolorowym, dotykowym ekranem
 ergonomiczną głowicę z wyświetlaczem i możliwością  
regulacji parametrów podczas zabiegu

 uchwyt i podkładkę na głowicę
 6 wymiennych aplikatorów o różnej wielkości
 zestaw pięciu naboi
 dwa klucze 
 materiały marketingowe i szkoleniowe 
 szkolenie ukończone certyfikatem

 to innowacyjne urządzenie, wykorzystujące działanie fal 
akustycznych. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod wspomagających likwidację nadmiernie 
zgromadzonej tkanki tłuszczowej oraz cellulitu, nawet w najbardziej zaawansowanej formie.

Terapia falą uderzeniową przyczynia się do pobudzenia cyrkulacji krwi oraz stymuluje metabolizm, 
co pozytywnie wpływa na rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów, zwiększenie produkcji kolagenu, 
a także zmniejszenie napięcia mięśni.

Shock Wave Medic w sposób bezinwazyjny i bezbolesny uszkadza nadbudowane komórki 
tłuszczowe oraz przyczynia się do wydalania tłuszczu poprzez układ limfatyczny w naturalny sposób. 
Zabieg skutecznie wspomaga redukcję cellulitu, poprawia napięcie skóry, usprawnia przepływ limfy 
oraz przyśpiesza przemianę materii. 

Obecnie terapia falą uderzeniową stała się jedną z najpopularniejszych metod redukcji tkanki 
tłuszczowej. Falę uderzeniową wykorzystuje się również w leczeniu wielu schorzeń, między innymi 
w takich przypadkach jak zwapnienia tkanek miękkich, podwyższone napięcie mięśniowe czy 
schorzenia stawów biodrowych, kości oraz mięśni.

Terapia falą uderzeniową to jedna z najbardziej nowoczesnych i skutecznych metod stosowanych 
również w rehabilitacji. Zabieg obniża napięcie w tkankach, przyspieszając ich regenerację oraz 
poprawia ukrwienie.

Technologia falii akustycznej to najbardziej skuteczna metoda 
eliminacji bólu, pobudzenia metabolizmu oraz redukcji cellulitu  
i nadmiernej tkanki tłuszczowej.

ZESTAW ZAWIERA: 

  EFEKTY:
 redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
 wygładzenie i ujędrnienie skóry
 redukcja obrzęków, drenaż limfatyczny
 wyszczuplenie sylwetki
 przyśpieszenie metabolizmu
 poprawa krążenia krwi
 zmniejszenie napięcia mięśniowego
 zwiększenie produkcji kolagenu 
 działanie przeciwbólowe

  WSKAZANIA:

 cellulit, nawet w najbardziej zaawansowanej formie
 nierówna struktura skóry
 wiotkość i spadek jędrności skóry
 nadmierna ilość tkanki tłuszczowej
 urazy , narośle kostne, medycyna sportowa
 łokieć tenisisty, ostroga piętowa, kolano skoczka


