Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΔΡΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΕ
ΓΛΟΥΤΟΥΣ, ΚΟΙΛΙΑ & ΠΟΔΙΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΩΝ 25’

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΜΙΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το i-shape είναι μια επαναστατική και μοναδική συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία
ηλεκτροδιέγερσης (EMS) δουλεύοντας ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές του
σώματος και παρέχοντας εντατικά αποτελέσματα σε ελάχιστες συνεδρίες.
Η τεχνολογία EMS χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη
η δράση της στον τομέα της αποκατάστασης και της αισθητικής. Το i-shape είναι
αποτέλεσμα πολυετών μελετών για τη βελτίωση και τη δημιουργία ενός προϊόντος που
εστιάζει στη θεραπεία των μηρών, των γλουτών και των μυών του πυελικού εδάφους.
Η δράση του i-shape επιτρέπει την άμεση και βαθιά διέγερση των μυών προκαλώντας
πλήρεις συσπάσεις και αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης. Η θεραπεία στοχεύει στην απώλεια
λίπους, αύξηση της μυϊκής μάζας και τόνωση του δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία.

BUTTOCKS

WARM UP

Ανόρθωση γλουτών,
τόνωση, αύξηση
μυϊκής μάζας

Διεγείρει την
κυκλοφορία του
αίματος και αποτελεί
ιδανική θεραπεία για
τους κιρσούς

TONING
Αύξηση μυϊκού τόνου,
μείωση χαλάρωσης
του δέρματος

DRAINAGE
Μειώνει την
κατακράτηση υγρών
και βελτιώνει την
αιματική ροή

SLIM
Διεγείρει την καύση
λίπους και τη
δημιουργία νέων
κυττάρων

CALIBRATION
Το πρώτο πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται, επιτρέποντας
στον χρήστη να βαθμονομήσει
ένα ελάχιστο σύνολο παραμέτρων
και να ξεκινήσει τη συνεδρία

MASSAGE
Χαλαρώνει και
ανακουφίζει τους
μύες

FITNESS
Ενισχύει την αντοχή
των μυών και
ενδυναμώνει τους
μύες του πυελικού
εδάφους

CELLULITE
Μειώνει την όψη της
κυτταρίτιδας στα
σημεία εφαρμογής

PELVIC FLOOR
Βελτιώνει τον τόνο
των μυών του
πυελικού εδάφους

Καινοτόμα Τεχνολογία
για τα κέντρα αισθητικής

Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αισθητικής, το i-shape ems έχει
αναπτυχθεί για να προσφέρει στα κέντρα αισθητικής μια υπηρεσία
που επιτρέπει να απολαύσετε μοναδικές θεραπείες βασισμένες στην
τεχνολογία της ηλεκτροδιέγερσης.
Με χρήση μέχρι στιγμής από κορυφαίους αθλητές, ηθοποιούς,
celebrities και μοντέλα, το i-shape προσφέρει μια αποτελεσματική
μέθοδο θεραπείας για τη σιλουέτα και την υγεία σας.

Έως 40.000 Συσπάσεις
σε μία συνεδρία
Το i-shape παρέχει περισσότερες από
40.000 πραγματικές συσπάσεις,
φτάνοντας στις βαθύτερες περιοχές
των διαφόρων μυϊκών ομάδων.
Προκαλείται δραστική σύσπαση
των μυϊκών ινών, επιτυγχάνοντας
μεγαλύτερη δαπάνη θερμίδων
από μια συμβατική θεραπεία,
διέγερση του μεταβολισμού,
καύση λίπους και τόνωση
της μυϊκής μάζας.
Το i-shape είναι μία hands-free
συσκευή που επιτρέπει στον
χρήστη την παράλληλη
εφαρμογή και άλλων
Θεραπειών αισθητικής.

Ορατά αποτελέσματα
από την πρώτη συνεδρία.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΩΝ
ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η θεραπεία i-shape παρέχει σημαντικά οφέλη για του μύες του πυελικού
εδάφους καθώς ενισχύει σε βάθος τον τόνο τους. Το πυελικό έδαφος
είναι η ανατομική περιοχή που στηρίζει το κάτω μέρος της κοιλιάς
και ρυθμίζει τους σφιγκτήρες μύες ενισχύοντας τη σωστή
τους λειτουργία.
Καταστάσεις όπως η εγκυμοσύνη, ο τοκετός,
η εμμηνόπαυση, οι χειρουργικές επεμβάσεις κ.λπ.
μπορεί να αποδυναμώσουν τους μύες του πυελικού
εδάφους, προκαλώντας δυσλειτουργία.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων,
σεξουαλικά προβλήματα και ακράτεια ούρων.

ΤΟΝΩΣΗ
BUTTOCKS

LIFTING
EFFECT

ΓΛΟΥΤΩΝ
Το i-shape βοηθάει στην τόνωση
των γλουτών, στην αύξηση της
μάζας των μυών και στη μείωση
του περίσσιου λίπους στην περιοχή
με τις πολλαπλές του θεραπείες.
Χάρη στις λειτουργίες του, διεγείρεται
η τόνωση των γλουτιαίων μυών σε
κάθε συνεδρία, καθώς επιτρέπει
την εστιασμένη δράση στην περιοχή,
μειώνοντας παράλληλα την όψη
της κυτταρίτιδας και ενισχύοντας
την ανόρθωση των γλουτών.

THE NEW
BODY CONTOURING
Χάρη στη εστιασμένη δράση του,
το i- shape προκαλεί εντατική διέγερση
στην κοιλιά, τους γλουτούς, τα πόδια και
τα χέρια ταυτόχρονα, δημιουργώντας βαθιές
συσπάσεις και συνακόλουθη απώλεια λίπους,
αύξηση μυϊκής μάζας και τόνωση.

▪ 13 εγκατεστημένα και
αυτοματοποιημένα προγράμματα
για διαφορετικές θεραπείες.
▪ Εντελώς ασύρματο, έλεγχος
θεραπειών από το tablet.

Πλεονεκτήματα

Χωρίς
Ανεπιθύμητες
Ενέργειες

Ορατά
αποτελέσματα
σε λίγες συνεδρίες

Εγγυημένο σύστημα
από διεθνείς
πιστοποιήσεις

Συμβατότητα με
άλλες θεραπείες
αισθητικής

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΛΟΥΤΟΙ

ΜΗΡΟΙ

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΚΝΗΜΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ Ε

- KCALS

Το i-shape περιλαμβάνει μια νέα τεχνική: το σύστημα μέτρησης
E-Kcal (ηλεκτρο-θερμίδες). Το καινοτόμο αυτό σύστημα μετράει
αναφορικά τη δαπάνη θερμίδων βασισμένο σε μια σειρά
παραμέτρων, όπως η ένταση, η συχνότητα, το βάρος, το ύψος,
η ηλικία και το φύλο, που απαιτούνται για τον υπολογισμό
των ηλεκτρο-θερμίδων.
Αυτές οι παράμετροι καταλήγουν σε ένα score που μεταφράζεται
σε ένα σύστημα πόντων, το οποίο προσαρμόζεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίας και το οποίο αργότερα χρησιμεύει ως
σημείο αναφοράς για τη σύγκριση διαφορετικών συνεδριών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Το i-shape συνδυάζει την τελευταία
τεχνολογία EMS με ένα αποκλειστικό
λογισμικό (soft-ware) για να προσφέρει
τη μέγιστη απόδοση στο κέντρο αισθητικής.
Η πρόταση γνωριμίας με το σύστημα i-shape
περιλαμβάνει:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 φόρμες σε μεγέθη S, M, L
1 WCM (Wireless Connection Module)
1 Android Tablet
1 βάση για το tablet
10 σετ κολάν - μπλούζα
(3 S, 3 M, 2 L, 2 XL)
Soft-ware για χειρισμό της συσκευής
και από κινητό τηλέφωνο
Μπουκάλι συνεχούς ψεκασμού
Ειδικό αντισηπτικό υγρό
13 εγκατεστημένα και
αυτοματοποιημένα προγράμματα
για διαφορετικές θεραπείες.
Εκπαίδευση στη χρήση του tablet
Yλικό Marketing
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