
Stymulacja 
nerwowo-mięśniowa 
Urządzenia, których zadaniem jest zapewnienie 

w szybkim czasie efektów, jakie dają wielomiesięcz-
ne ćwiczenia pod okiem trenera, opierają swoje 
działanie na technologii wykorzystującej skoncentro-
waną energię magnetyczną przekazywaną poprzez 
elektrody bezpośrednio w głąb tkanki mięśniowej. 

Stymulacja mięśni jest silniejsza niż ta, którą 
można uzyskać poprzez aktywność fizyczną. Dla po-
równania – półgodzinny zabieg na okolicę brzucha 
daje taki efekt, jak zrobienie około 800 popularnych 
spięć, tzw. brzuszków. Specjalne aplikatory dostoso-
wane do różnych części ciała pozwalają na stymula-
cję mięśni brzucha, pośladków, ramion i nóg. Efekty 
widoczne są już po pierwszym zabiegu, natomiast 
optymalne rezultaty pojawiają się już po 5 sesjach 
wykonywanych minimum 1 raz w tygodniu. 

To rozwiązanie dla wymagających klientów, 
oczekujących wzrostu napięcia i wzmocnienia mię-
śni oraz redukcji zlokalizowanej miejscowo tkanki 

tłuszczowej. Cała procedura jest bezpieczna i kom-
fortowa, bez wysiłku fizycznego. 

WONDER® 
Przykładem innowacyjnej aparatury stymulującej 

mięśnie jest urządzenie WONDER®, które daje efekt 
wyrzeźbienia i spalenia komórek tłuszczowych. Za-
pewnia stymulację fizjologiczną, dlatego mięśnie 
wzmacniają się i rozwijają poprzez intensywne 
ćwiczenia – w ciągu 25 minut wywołujące 36000 
skurczów. Dzięki kompleksowemu działaniu tego 
systemu – jednocześnie na brzuch, pośladki, nogi 

Specjalistycznego sprzętu do walki z niechcianym tłuszczykiem oraz 
cellulitem jest tak wiele, że nie sposób opisać wszystkich dostępnych 
technologii. Przedstawiamy te, które są wybierane najchętniej przez 

profesjonalistów i poszukiwane przez ich klientów.

APARATURA 
do zabiegów 

wyszczuplających

 ” Stymulacja mięśni jest silniejsza 
niż ta, którą można uzyskać poprzez 
aktywność fizyczną. Dla porównania  
– półgodzinny zabieg w obszarze brzucha 
daje taki efekt, jak zrobienie około 800 
popularnych spięć, tzw. brzuszków.
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i ramiona – urządzenie jest w stanie stymulować 
tysiące silnych i głębokich mięśni, prowadząc do ra-
dykalnej ich przebudowy i hipertrofii. 

Działa jednocześnie bezpośrednio na pięć grup 
mięśniowych i pośrednio na więcej niż czternaście. 
Wytwarza intensywne kontrolowane skurcze w tym 
samym czasie w ponad dwudziestu mięśniach – od 
powierzchownych, po najgłębsze. Intensywna coty-
godniowa sesja trwa tylko 25 minut, a jest odpo-
wiednikiem kilku godzin intensywnego treningu 
siłowego. Bodźcem są tu impulsy elektromagne-
tyczne i selektywna elektrostymulacja MYO połą-
czone w technologię HIEMS. Urządzenie sterowane 
jest za pomocą innowacyjnego oprogramowania, 
jest łatwe w obsłudze i umożliwia dopasowanie ob-
ciążenia, wraz z przyrostem siły i rozbudowy mię-
śni, indywidualnie do każdej osoby. Do dyspozycji 
są programy dostosowane do różnych oczekiwań 
użytkowników, które można dobrać precyzyjnie do 
planowanego efektu końcowego. Przy tym zabieg 
ten jest przeprowadzany w technologii bezkontak-
towej i sterowany automatycznie (przy wsparciu 
operatora) dla dopasowania intensywności akty-
wacji mięśni. 

Aparatura ta ma wiele gotowych programów, 
m.in. do ogólnego rzeźbienia sylwetki, do odchudza-
nia i spalania tłuszczu, zwiększenia przepływu krwi, 
aktywacji tkanki mięśniowej i przyspieszenia wszyst-
kich reakcji w celu uzyskania najbardziej efektywne-
go rozwoju mięśni, obniżenia wskaźnika masy ciała 
(BMI) i przyspieszenia metabolizmu. 

Działając na tkankę tłuszczową za pomocą tego 
urządzenia, można wyeliminować depozyty tłusz-
czowe i zredukować cellulit, wygładzając i napinając 
przy tym skórę. Specjalny program poprawiający 

mikrokrążenie i rozwijający sieć naczyń włosowa-
tych znacząco poprawia nawodnienie i dotlenienie 
tkanek, powodując poprawę kondycji skóry. I na ko-
niec warto dodać, że podczas jednego zabiegu moż-
na spalić do 1500 kcal, wywołując przyśpieszenie 
metabolizmu nawet na 72 godziny, dlatego jest tak 
skuteczny w odchudzaniu. To rozwiązanie jest ide-
alne dla osób nieaktywnych i chcących bez wysiłku 
poprawić kondycję, jak i dla sportowców chcących 
uzyskać jeszcze lepsze rezultaty.

Fale akustyczne 
Są wykorzystywane w medycynie od lat 80., 

w celu rozbijania kamieni nerkowych oraz leczenia 
schorzeń ścięgien i mięśni. Jednak zastosowanie fali 
uderzeniowej o wysokiej energii okazało się też sku-
tecznym sposobem na pozbycie się uporczywego 
cellulitu. Metoda ta przynosi długotrwale efekty, jest 
bezpieczna, nieinwazyjna i bezbolesna.

Emitowana fala akustyczna powoduje rozluźnie-
nie tkanki łącznej, poprawienie trofiki i zwiększenie 
jędrności skóry. Polepsza miejscowo krążenie krwi 
w tkankach, stymuluje rozpad komórek tłuszczo-
wych, powodując że zmniejszają one swoją objętość. 
Skóra i tkanka łączna stają się ponownie elastyczne 
i jędrne dzięki zwiększonej produkcji nowego kola-
genu, a tym samym oznaki cellulitu w postaci wgłę-
bień na skórze ulegają redukcji. 

Do najistotniejszych zalet użycia fali akustycznej 
w terapii antycellulitowej zaliczyć można wysoką 
skuteczność, nieinwazyjność, bezpieczeństwo (nie 
ma konieczności znieczulania pacjenta), szybką po-
prawę stanu klinicznego, brak efektów ubocznych, 
a przede wszystkim efekt ujędrnienia utrzymujący 
się minimum 6 miesięcy.

Drenaż limfatyczny
Ta znana od lat i popularna forma masażu, wy-

konywana jest przy pomocy aparatury, która ma 
za zadanie poprawienie krążenia w układzie limfa-
tycznym. Sprzęt do tego przeznaczony składa się ze 
sprężarki (aparatu do drenażu) oraz mankietów, po-
dzielonych na komory, które są pompowane przez 

 ” Skóra i tkanka łączna stają się 
ponownie elastyczne i jędrne dzięki 

zwiększonej produkcji nowego kolagenu, 
a tym samym oznaki cellulitu w postaci 

wgłębień na skórze ulegają redukcji.
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sprężarkę. To właśnie dzięki tym mankietom jest 
możliwy sekwencyjny masaż uciskowy. Wypełnione 
powietrzem komory powodują odpowiedni ucisk 
o określonych parametrach i tym samym przesuwają 
limfę w stronę węzłów chłonnych.

Układ limfatyczny odprowadza nadmiar płynów 
i transportuje je do węzłów limfatycznych, które fil-
trują i usuwają produkty przemiany materii – uszko-
dzone komórki, bakterie i toksyny. Ta forma masa-
żu doskonale pobudza i reguluje krążenie płynów 
w organizmie. W efekcie doprowadza do lepszego 
odżywienia i uelastycznienia skóry w obszarze, który 
został poddany mechanicznemu drenażowi. 

Do najbardziej zauważalnych jego rezultatów, 
poza pobudzeniem krążenia należą: zmniejszenie 
obrzęków kończyn, usunięcie z organizmu zbędnych 
produktów przemiany materii, redukcja cellulitu, de-
toksykacja organizmu, poprawa jędrności i elastycz-

ności skóry oraz usprawnienie przepływu chłonki. 
Drenaż limfatyczny jest metodą bardzo efektywną, 
o ile klient korzysta z niego konsekwentnie, w formie 
regularnie powtarzanych sesji. Najlepsze wyniki daje 
terapia składająca się z 6–10 półgodzinnych zabiegów.

Drenaż limfatyczny 
ze światłem 915 nm 
oraz LED 650 nm 
Zupełnie inny sprzęt służy do zaawansowanego 

drenażu limfatycznego przy wykorzystaniu energii 
biostymulującego lasera i światła LED, co wywołuje 
efekt fotochemiczny w tkankach i powoduje większą 
przepuszczalność błon komórkowych. Fala lasera 
diodowego o długości 915 nm przenika w głąb tkan-
ki, gdzie jest silnie absorbowana przez lipidy w adipo-



ICOONE LASER 2
W marcu 2020 roku odbyła się światowa premiera najnowszego modelu Icoone 

Laser 2. Urządzenie wyróżnia się  o 25% zwiększoną powierzchnią aktywną mi-
krostymulatorów, co przekłada się na silniejsze pobudzenie układu limfatycznego 
i mikrokrążenia oraz większą stymulację fibroblastów, czego efektem będzie uję-
drnienie skóry. Nowy model charakteryzuje się unikatowym designem z pięknym 
podświetlanym logo. Innowacyjny, intuicyjny software z wizualizacją oraz opisem 
wszystkich ruchów ułatwia pracę terapeutom, a dodatkowe głowice zabiegowe 
rozszerzają ofertę zabiegów na obszarach piersi, twarzy, szyi i dekoltu.
www.icoone.pl

BODYSUIT ICOONE
Bodysuit ICOONE, dzięki wykończeniu środkiem opartym na chlorku srebra, 

zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywanych zabiegów. Liczne badania po-
twierdzają skuteczne działanie cząsteczek srebra przeciw bakteriom odpornym na 
antybiotyki, wirusom i grzybom. Cząsteczki te charakteryzują się wysokim pozio-
mem związania z włóknami tkaniny, dzięki czemu dbamy o zdrowie, ale również 
o środowisko. Zastosowany środek został przebadany dermatologicznie i jest zgod-
ny ze standardami OEKO TEX Standard 100. 

www.mrotex.com

WONDER® RZEŹBIMY 
WYMARZONE CIAŁO

Zabieg modeluje całą figurę, spalając 
tkankę tłuszczową i jednocześnie kształ-
tując piękne mięśnie. Rekordowe 36000 
ćwiczeń w 25 minut daje niespotykane 
dotąd efekty w medycynie estetycznej, bo 
jeden zabieg zastępuje 3 godziny wysiłku 
fizycznego.

WONDER® to światowa innowacja. 
Technologia HIEMS™ bezdotykowo oddzia-
łuje jednocześnie na brzuch, pośladki, nogi 
i ramiona. WONDER® pozwala docierać do 
nowych klientów, przyciągając szybkimi 
i wyjątkowymi efektami.  
www.wonder-body.pl
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