
ICE SLIMMING EQUIPMENT

EMS
SCULPTA

E.M.S. Sculpta
HIGH-INTENSITY FOCUSED ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY



ICE SLIMMING EQUIPMENT

E.M.S. Sculpta
DE AANVULLING OP CRYOLIPOLYSE

EMS Sculpting is een body-sculpting

procedure die spiercontracties opwekt

door electromagnetische straling. De

procedure wordt levert hoge-

frequentie elektromagnetische energie

pulsen aan het spierweefsel, waardoor

er maximale spiersamentrekkingen

worden gecreëerd die meer spiervezels

activeren dan dat er met normale

lichaamsbeweging bereikt kan worden.

Daardoor zal de procedure kunnen

helpen bij het opbouwen van spieren

en verbranden van vet.
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Klanten die snel resultaten willen cryolipolyse behandelingen.
Klanten die mooier, slanker en gezonder willen zijn zonder een vermoeiende workout of
transpiratie.
Klanten die spieren wil opbouwen zonder grote inspanning of belasting van het lichaam.
Klanten die fit en in vorm willen blijven en weinig tijd hebben.

Een EMS Sculpta behandeling duurt circa 30 minuten en is te vergelijken met 2 uur sporten.
Met deze behandeling wordt juist op de specifieke probleemgebieden van het lichaam
behandeld. Afhankelijk van het soort behandeling wordt er een impuls naar de
spieren gestuurd die er voor zorgt dat er een samentrekking van de spier plaatsvindt. De
energie die hiervoor nodig is moet de spier zelf leveren, waardoor uiteindelijk de spier niet
alleen steviger wordt, maar ook vet wordt afgebroken. In combinatie met een cryolipolyse en
voedingsadvies bereikt men nog sneller het gewenste resultaat.
Spieropbouw zonder inspanning of belasting van het lichaam
EMS Sculpta behandelingen zijn geschikt voor:

Versterkt en versnelt cryo resultaten.

Realiseert progressieve resultaten.

Werkt het beste bij 4 à 8 sessies.

Is een niet-invasieve behandeling.

Lange termijn resultaten

 Plaatselijk vetverlies; gunstige spierversterking;

versteviging van de bekkenbodemspieren van de vrouw

en het verminderen van urineverlies; verhoging van het

metabolisme in rust en het energieverbruik; versterken

van de buik en vermindering van de diastase bij vrouwen

(scheur in de buikspieren na een zwangerschap of

bevalling).

De E.M.S. Sculpta:
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Voordelen E.M.S. Sculpta
MAXIMAAL RESULTAAT

De behandelingen zijn niet-chirurgisch, er is geen verdoving nodig en er is geen hersteltijd nodig na de

behandeling.

E.M.Sculpta behandelingen kunnen zowel spieren verstevigen als vet verminderen.

Het kan een goede optie zijn voor mensen die niet veel overtollig vet hebben, maar vooral een meer

getonede, gedefinieerde lichaamsbouw en sterkere spieren willen.

Vrijwel iedereen is geschikt voor E.M.S. Sculpta behandelingen.

Versnelt en verhoogt het resultaat van cryolipolyse behandelingen.

Verschillende zones kunnen behandelt worden: buik, billen, bovenarmen, schouders, dijen & kuiten

E.M.S. Sculpta voor uw clinic
Behandelkuren van 4 - 12 sessies met 2-3 dagen tussenpauze.

Behandelprijzen van € 49,- tot € 399 + behandelpakketten van € 149 - € 1999.

Behandeling werkt uitmuntend in combinatie met cryolipolyse maar ook als losstaande behandeling.

Combinatie pakketten voor meer omzet mogelijk.

Geen voorbereiding voor de behandeling vereist.

Geen verbruiksproducten vereist.

Uw klanten zullen direct voelen dat de behandeling werkt.

De behandeling



Power                                                              230V  3000 Watt

Technologie                                                     HIFEMS Tesla Technologie

Aanpasbare Magenetic intensiteit              0-7 Tesla

Pulsduur                                                           320 us

Behandelkopstuk formaat                             17 cm doorsnee

Samentrekkingen                                           30.000 in 30 minuten

Behandelkopstukken                                      2 of 4

Koelsysteem                                                     Luchtgekoeld

Behandelmodus                                              Behandelprotocol en manueel aanpasbaar

Behandelgebieden                                         Buik, billen, bovenbenen, kuiten, bovenarmen,  schouders

Varianten beschikbaar                                  Tafelmodel & staandmodel

Behandel omgeving                                       10 - 40℃
Formaat                                                            Tafelmodel 64 L x 28 B x 60 cm hoog  

Medisch CE gekeurd                                      Ja

Garantie                                                           2 jaar
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Eigenschappen
E.M.S. SCULPTA
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Maak het compleet
met de E.M.S. Sculpta

HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRONINC MAGNETIC STIMULATION

A. Hofmanweg 5             Waldeckpyrmontkade 6
2031 BH Haarlem            2518 RR Den Haag

085 065 1056

www.decryofabriek.nl
info@decryofabriek.nl

Decryofabriek
ONDERDEEL VAN NEW MEDICAL BEAUTY EQUIPMENT


