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SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ

OFERTY RATALNEJ LUB LEASINGOWEJ



HIFET Body Slim to najbardziej zaawansowany i intensywny elektromagnetyczny 
stymulator mięśni oparty na nieinwazyjnej technologii HIFET (High-Intensity 
Focused Electromagnetic Technology), która bezpośrednio stymuluje neurony 
ruchowe, dzięki czemu mięśnie ciała rozszerzają się i kurczą.

Urządzenie posiada 4 głowice emitujące promieniowanie elektromagnetyczne  
o wysokiej częstotliwości, które wywołują tysiące intensywnych skurczów mięśni 
na głębokość 8 cm, nieosiągalnych podczas standardowego treningu sportowego 
modelującego sylwetkę. Taki wysiłek, powoduje ogromne zagęszczenie mięśni, 
zwiększa ich napięcie i objętość.

Ponieważ mięśnie podczas tak intensywnej pracy potrzebują energii, to w trakcie 
zabiegu usuwana jest również tkanka tłuszczowa. Następuje rozpad komórek 
tłuszczowych a ich zawartość jest metabolizowana i usuwana z organizmu.  
W trakcie zabiegu dochodzi również do zwiększenia przepływu krwi w tkankach, 
co daje dodatkowy efekt ujędrnienia i napięcia skóry.

HIFET Body Slim zapewnia rewelacyjne efekty po zaledwie kilku, 30 minutowych 
zabiegach. Jeden 30 minutowy zabieg może stymulować 30000 silnych skurczów 
mięśni, które pomagają komórkom tłuszczowym w szybkim metabolizowaniu  
i energicznym rozkładzie.

HIFET Body Slim + RF to prawdziwy przełom  
w zabiegach modelowania sylwetki.

Teraz, jednoczesne  
spalanie tkanki tłuszczowej 
oraz budowanie mięśni  
jest możliwe!

Rewolucja w wyszczuplaniu  
i budowie mięśni brzucha,  
talii, ud i pośladków.

  Co wyróżnia HIFET Body Slim:

• innowacyjna technologia High-Intensity Focused Electromagnetic Technology
• moc wyjściowa 7 TESLA – najmocniejszy stymulator mięśni na rynku
• nieinwazyjna metoda budowy mięśni i redukcji tkanki tłuszczowej
• 4 głowice, w tym 2 dodatkowo posiadają funkcję RF
• możliwość wykonania zabiegu na wielu obszarach
• możliwość dostosowania różnych programów treningowych
• 30 minut = 30000 skurczów mięśni (co odpowiada 30000 przewrotów  

/przysiadów)
• podczas zabiegu pojawia się tylko uczucie skurczu mięśni, bez bólu i potu
• zabieg bezpieczny, nieinwazyjny, brak skutków ubocznych

  Efekty:

•	redukcja	tkanki	tłuszczowej	
•	modelowanie	sylwetki
•	wzmocnienie	i	budowa	mięśni	
•	ujędrnienie	skóry	w	okolicach	brzucha,	ud,	ramion	
•	wysmuklenie	talii,	wzmocnienie	mięśni	brzucha	po	ciąży	
•	uniesienie	pośladków	tzw.	efekt	„brazylijskich	pośladków”
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