
Διαμόρφωση σώματος  

Aνάπτυξη μυών 

Aνόρθωση γλουτών

Μείωση λίπους



Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ReShape® Βody Sculpt EMS στοχεύει στα κινητικά 

νευρικά κύτταρα και διεγείρει άμεσα τη συστολή των μυών. Μπορούμε να πούμε 

ότι κάνετε άσκηση ενώ είστε ξαπλωμένοι. 

Κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών της θεραπείας οι μύες συστέλλονται 

30.000 φορές με υψηλή συχνότητα και ένταση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να 

επιτευχθεί με απλή άσκηση!

Η ακραία συστολή των μυών απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Με  

αυτόν τον τρόπο τα λιποκύτταρα που βρίσκονται δίπλα στον μυ οδηγού-

νται σε φυσική απόπτωση κι έτσι επιτυγχάνεται αποτελεσματική μείωση  

του λίπους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι μυϊκές κινήσεις που 

προκαλούνται από το ReShape® Βody Sculpt EMS δεν βλάπτουν 

αρθρώσεις ή οστά και μπορούν να ενισχύσουν αποτελεσματικά 

τους μύες της κοιλιάς ή των γλουτών καθώς αυξάνουν τον 

αριθμό και τον όγκο των μυϊκών ινών κάνοντας εμφανείς τις 

γραμμώσεις του σώματος.

 

Body Sculpt EMS

Η βασική αρχή του ReShape®: Ηλεκτρομαγνητικό κύμα υψηλής ενέργειας

1. Μέσω της τεχνολογίας Βody Sculpt EMS (υψηλή ενέργεια 
εστιασμένου ηλεκτρομαγνητικoύ κύματος) οι μύες 
μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να έχουμε τη συνεχή 
επέκταση και συστολή τους μέχρι να αναδιαμορφωθεί  
η εσωτερική δομή τους. Η Βody Sculpt EMS τεχνολογία 
προωθεί την ανάπτυξη μικροϊνών (διεύρυνση των 
μυών) για την παραγωγή νέων μυϊκών ινών και 
νέων πρωτεϊνικών αλυσίδων (υπερπλασία των 
μυών) αυξάνοντας τους μυς σε πυκνότητα και 
όγκο.

2. Σύμφωνα με την τεχνολογία Βody Sculpt 
EMS η 100% μυϊκή συστολή μπορεί να 
προκαλέσει σε μεγάλη ποσότητα την 
αποσύνθεση λιπαρών οξέων. Τα λιπαρά 
οξέα διασπώνται από τα τριγλυκερίδια 
και διαχέονται, έτσι προκύπτει μεγάλη 
ποσότητα συσσώρευσής τους στα 
λιποκύτταρα. Η υψηλή συγκέντρωση 
λιπαρών οξέων προκαλεί απόπτωση 
των λιποκυττάρων που μέσα σε 
λίγες εβδομάδες αποβάλλονται 
μέσω της φυσικής μεταβολικής 
λειτουργίας.

3. Έτσι το ReShape® μπορεί να 
ενισχύσει και να αυξήσει 
τους μύες, ενώ ταυτόχρονα 
μειώνει αποτελεσματικά το 
περιττό λίπος.

Χωρίς ακτινοβολία

Mη θερμικό

Χωρίς ιονισμό

Kατά την διάρκεια
της θεραπείας

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

πυκνότητα μυών



 

n  Το ReShape® είναι ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα διαμόρφωσης 

σώματος και δημιουργίας μυών. Είναι κατάλληλο για αύξηση μυών, 

διάλυση λίπους, γράμμωση κοιλιάς, γράμμωση στήθους και ανόρθωση 

γλουτών.

n  Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τους γλουτούς και την κοιλιά. 

Χρησιμοποιεί τεχνολογία υψηλής έντασης  Βody Sculpt EMS  για την  

πρόκληση βραχυπρόθεσμων εκρήξεων ισχυρής μυϊκής συστολής, με 

αποτέλεσμα την αυξημένη μυϊκή πυκνότητα. 

n  Είναι ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε γυναίκες και άνδρες να χτίσουν μυς 

και να κάψουν λίπος καθώς αποτελεί την πρώτη μη επεμβατική μέθοδο στον 

κόσμο για ανόρθωση των γλουτών.

n  Λειτουργεί προκαλώντας υπερμέγιστη συστολή αναγκάζοντας το μυϊκό ιστό να 

προσαρμοστεί σε αυτήν την ακραία κατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα 

βαθύ μετασχηματισμό της εσωτερικής δομής του ιστού που οδηγεί σε έντονη 

συστολή των μυών καθώς και σε καύση λίπους. Μειώνοντας το κοιλιακό λίπος 

και χτίζοντας ταυτόχρονα μια μυϊκή βάση κάτω από αυτό επιτυγχάνεται ένα πιο 

λεπτό και αθλητικό περίγραμμα σώματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  

δεν χρησιμοποιείται θερμοκρασία επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για 

εγκαύματα, ουλές ή οίδημα.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magnetic wave
(energy)

0-10 tesla

Vοltage 110-220V   50-60/Hz

Output power 2600W

Frequency F1:1-10Hz      F2:1-100Hz

pulse width 300us

Mode
model-I     smart mode
model-II    professional mode

Screen 10,4 inch

Treatment handle I-B1      II-B2

Machine size 1200mm*420mm*550mm

Package size 1210mm*580mm*815mm

Net weight 65kg

Gross weight 96kg

Body Sculpt EMS

n   Χτίζετε μυς και καίτε λίπος ταυτόχρονα.

n   Μη επεμβατική ανόρθωση γλουτών.

n   Κατάλληλο για όλους. Χωρίς αναισθησία.  

n   Χωρίς χειρουργική επέμβαση.

n   Σύντομος χρόνος θεραπείας, 30 λεπτά.

n   Απαιτούνται μόνο 4 συνεδρίες μεταξύ 2-3 ημερών.

n   Αίσθηση εντατικής άσκησης.

n   Ασφαλής θεραπεία χωρίς διακοπή.

n   Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και γίνεται αισθητό  
    μετά από 2 - 4 εβδομάδες.

n   Η μυϊκή μάζα αυξάνεται κατά μέσο όρο 16%.

n   Μέση απώλεια λίπους 19%.


