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I. Wstęp. 

 
Nieinwazyjne metody poprawy wyglądu, zabiegi 

wyszczuplające i tonizujące cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem. Statystyki wykazują, że 

ich popularność w latach 2012-2016 wzrosła niemal 

dwukrotnie. 

 

Terapie takie jak kriolipoliza, radiofrekwencja, 

laseroterapia niskiego poziomu oraz zabiegi HIFU 

(ang. High Intensity Focused Ultrasound, 

zogniskowana fala ultradźwiękowa o wysokiej 

intensywności) są najczęściej stosowanymi 

zabiegami mającymi na celu miejscową redukcję 

tkanki tłuszczowej i poprawę stanu skóry. 

 

Jednakże wszystkie te zabiegi estetyczne posiadają 

istotne ograniczenia, albowiem polegają one na 

wywołaniu efektu termicznego (terapia ciepłem lub 

zimnem), oddziałującego na nagromadzoną tkankę 

tłuszczową. Opracowane są one bowiem wyłącznie z 

myślą o tkance tłuszczowej, a nie mięśniowej. 

 

Celem niniejszego badania było dokonanie wstępnej 

oceny nowej technologii pod nazwą Wonder MT, 

która opiera się na połączeniu zogniskowanych fal 

elektromagnetycznych i selektywnej 

elektrostymulacji o wysokiej intensywności, 

stosowanych jednocześnie dla grup mięśni brzucha, 

nóg i pośladków. Ocena ta pozwoli określić reakcję 

fizjologiczną u osób badanych. 

 

Podjęto próbę wykrycia wpływu zabiegów na tkanki, 

jak również sformułowania hipotez dla przyszłych 

badań nad tą technologią. Wyniki badania mają 

odpowiedzieć na pytanie, czy Wonder MT może być 

potencjalnie wykorzystany jako nowa technologia do 

nieinwazyjnych zabiegów modelowania sylwetki. 

 

 

Stymulacja magnetyczna od lat znajduje zastosowanie 

w leczeniu różnych schorzeń, między innymi w 

neurologii, psychiatrii i fizykoterapii. 

Ze względu na charakter nietermiczny i 

niejonizujący, postrzegana jest jako metoda 

bezpieczna. 

Nie jest ona jednak tak rozpowszechniona i skuteczna 

w procesie budowy masy mięśniowej, jak elektryczna 

stymulacja. 

 

Wykorzystanie elektrycznej stymulacji mięśni jest 

znacznie bardziej popularne, a jej pozytywne efekty są 

zdecydowanie częściej przedmiotem badań. 

Elektryczna stymulacja mięśni prowadzi do 

mimowolnego skurczu mięśni wywołanego bodźcem 

elektrycznym. 

 

Efekt ten jest oczywisty, biorąc pod uwagę fakt, że 

centralny układ nerwowy kontroluje skurcze 

dobrowolne poprzez wysyłanie sygnałów do nerwów. 

Technologia Wonder MT wykorzystuje również 

jednostki motoryczne do wywoływania skurczów, 

jednocześnie uniemożliwiając przekazywanie sygnałów 

z mózgu. 

 

Jak wynika z badań bibliograficznych 

przeprowadzonych przez autorkę przed przystąpieniem 

do niniejszych badań, brak jest danych na temat 

technologii, które łączą w sobie obydwie techniki. 

Mamy zatem nadzieję, że niniejszy dokument będzie 

stanowił podstawę do dalszych, bardziej dogłębnych 

badań nad przeprowadzaniem terapii remodelingu 

ciała poprzez równoczesne połączenie działania 

zogniskowanych fal elektromagnetycznych i 

selektywnej elektrostymulacji o wysokiej 

intensywności. 



II. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I METODY. 
 

Prospektywne, wieloośrodkowe, nierandomizowane 

badanie pilotażowe obejmowało 6 osób, 4 kobiety i 2 

mężczyzn. Średni wiek uczestników wynosił 36 lat. 

 

Kryteria wyłączenia obejmowały ciążę, laktację, 

wszelkie schorzenia uniemożliwiające zastosowanie 

pola elektromagnetycznego lub elektrycznego, 

choroby serca, niezagojone rany w obszarze jamy 

brzusznej oraz przyjmowanie leków, które mogą 

powodować obrzęk lub mieć wpływ na masę ciała. 

 

Za udział w badaniu pacjenci otrzymali gratyfikację 

finansową. Wszyscy badani wyrazili świadomą zgodę 

na udział w projekcie. Badanie przeprowadzono 

zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi. 

 

Przed zabiegiem każdego z uczestników pytano o 

jego nawyki dotyczące aktywności fizycznej, 

klasyfikując go odpowiednio jako osobę 

nieaktywną, średnio aktywną lub aktywną. 

Wszystkich pacjentów poproszono o niezmienianie 

diety i rutynowego poziomu aktywności do końca 

trwania badania. 

 

Następnie pacjentów poddano czterem zabiegom 

(stosując przerwy pomiędzy zabiegami trwające od 2 

do 5 dni) przy użyciu urządzenia Wonder MT 

zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez 

producenta. 

 

 
III. PRZEBIEG. 

 
Podczas aplikacji uczestnicy nie byli poddani 

znieczuleniu i pozostawali w pozycji leżącej na 

brzuchu. Wszystkie zabiegi zostały zastosowane 

jednocześnie na brzuch, pośladki i nogi, a pacjentów 

poproszono o wykonanie ćwiczeń zalecanych przez 

producenta „WonderGym”, polegających na 

uniesieniu podbrzusza i nóg w trakcie skurczu, w 

celu wywołania dobrowolnych skurczów. 

 

Każda sesja obejmowała 30 minut nieprzerwanej 

aplikacji, z czego 25 minut w programie 

„Hypertrophy” o większej intensywności, 

częstotliwości działania i głębokości wnikania, a 

następnie 5 minut w programie „Cellulite”, z 

drenażem limfatycznym, o właściwościach 

relaksujących. 

Uczestnicy badania zostali ubrani w specjalny 

kombinezon, tzw. „ElectroSuit”, oraz w specjalną 

bieliznę zapewniającą higienę i komfort. 

 

ElectroSuit wyposażony jest w cewki magnetyczne 

umieszczone na pośladkach oraz system elektrod 

rozmieszczonych na brzuchu, pośladkach, mięśniu 

czworogłowym i ścięgnach podkolanowych. 

Intensywność stymulacji wynosiła początkowo 0%. Po 

60 sekundach od rozpoczęcia zabiegu, operator powoli 

zwiększał intensywność, aż do osiągnięcia progu 

tolerancji osoby poddawanej terapii. 

 

Podczas zabiegów próg tolerancji stale wzrastał. 

Zastosowano zasadę podwójnego sprzężenia zwrotnego, 

przy czym operator weryfikował wzrokowo intensywność 

i jednorodność skurczów mięśni, a także regularnie 

prosił pacjenta o informację zwrotną na temat poziomu 

komfortu i równomierności skurczów w różnych 

obszarach. 

 

IV. OCENA. 

 
Sześcioro uczestników, czyli wszyscy biorący udział w 

projekcie, ukończyło badanie. Przerwa pomiędzy 

pierwszym a ostatnim zabiegiem wynosiła średnio 15 

dni. Większość uczestników dobrze tolerowała 

intensywność stymulacji sięgającą od 20% do 40% 

maksymalnego natężenia urządzenia, w zależności od 

indywidualnej wrażliwości. 

 

Jedynym zaobserwowanym efektem ubocznym był ból 

mięśni o nasileniu umiarkowanym aż do wysokiego, 

zgłaszany przez wszystkich sześciu pacjentów po 1-3 

dniach od rozpoczęcia leczenia. We wszystkich 

przypadkach, ból ustąpił w przeciągu kolejnych 72 

godzin. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy badania nie zmienili 

znacząco swojego stylu życia ani sposobu odżywiania. 

Jednakże, aby zapobiec powikłaniom związanym z 

funkcjonowaniem wątroby lub nerek, zalecono im 

spożywanie dużej ilości wody oraz ograniczenie spożycia 

alkoholu i tłuszczów nasyconych. 

 

W rezultacie zaobserwowano wyraźną poprawę w 

zakresie trzech czynników estetycznych: 

 

Redukcja tkanki tłuszczowej.  

Wzrost masy mięśniowej. 

Poprawa stanu skóry. 



 
Analiza wykazała, że wszyscy uczestnicy zareagowali 

dobrze na zabiegi, ponadto nastąpiła istotna zmiana 

estetyczna. Nie zaobserwowano żadnych innych 

zmian strukturalnych w obrębie tkanek. U wszystkich 

badanych odnotowano bardzo istotny wzrost masy 

mięśniowej. 
 

 

Rys. 1 

Kobieta. 34 lata. 

4 sesje Wonder MT. 

Protokół leczenia: 25 minut w programie „Hypertrophy”, 

a następnie 5 minut w programie „Cellulite” 

 

Rys. 2 

Mężczyzna. 36 lat. 

4 sesje Wonder MT. 

Protokół leczenia: 25 minut w programie „Hypertrophy”, 

a następnie 5 minut w programie „Cellulite” 

 

Rys. 3 

Kobieta. 40 lat. 4 sesje Wonder MT. 

Protokół leczenia: 25 minut w programie „Hypertrophy”, 

a następnie 5 minut w programie „Cellulite” 

V. DYSKUSJA 

 
Niniejsze badanie wykazało, iż zastosowanie 

technologii Wonder MT może w sposób 

nieinwazyjny przyczyniać się do istotnych zmian w 

tkankach mięśniowych. Obserwowana w niniejszym 

badaniu poprawa wyglądu uczestników po dwóch 

tygodniach od rozpoczęcia terapii wydaje się być 

znacznie większa niż efekty nieinwazyjnych 

zabiegów redukujących tkankę tłuszczową pod 

wpływem działania wysokiej lub niskiej temperatury 

w połączeniu z niezwykle intensywnym treningiem 

fizycznym. 

 

Większość podejść terapeutycznych ma na celu 

redukcję podskórnej warstwy tłuszczu, chirurgiczne 

lub nieinwazyjne, jednak żadne z nich nie obejmuje 

wzmocnienia mięśni. 

Obecnie jedynym sposobem na wzmocnienie mięśni jest 

realizacja planu treningowego. 

 

Zastosowane urządzenie Wonder MT wykorzystuje 

technologię Zogniskowanych Emisji Fal 

Elektromagnetycznych [ang. Focused 

Electromagnetic Emissions] oraz Selektywną 

Elektrostymulację o Dużej Intensywności [ang. 

Selective High Intensity Electrostimulation], które 

łącznie wytwarzają około 36 tysięcy impulsów w 

ciągu 30-minutowej sesji. 

 

Taka częstotliwość stymulacji nerwów wywołuje 

supramaksymalne skurcze mięśni, których nie da się 

pobudzić w sposób naturalny. Tkanka mięśniowa 

musi „przystosować się” do tego obciążenia, co 

powoduje pogrubianie się mięśni. Zagadnienia 

związane z hipertrofią i hiperplazją mięśni w wyniku 

intensywnych skurczów mięśniowych zostały już 

omówione w poprzednich badaniach. 

 

Wprawdzie liczba uczestników niniejszego badania 

nie jest wystarczająco duża, aby można było 

dokonać szczegółowej analizy statystycznej z 

podziałem na podgrupy, jednak dane te wskazują, że 

ani płeć, ani wiek nie mają wpływu na wyniki 

zabiegów. 

 

Fakt, iż nieco większe zmiany w tkankach w obrębie 

jamy brzusznej zaobserwowano u pacjentów z 

nadwagą niż u pacjentów szczuplejszych, okazuje się 

stanowić istotną różnicę w stosunku do reszty 

znanych terapii, gdzie sytuacja jest odwrotna. 

 

Dzięki znacznej głębokości wnikania badanej 

technologii, nawet pacjenci z wyższym wskaźnikiem 

masy ciała, gdzie odległość pomiędzy cewką 

elektromagnetyczną lub elektrodami a neuronami 

ruchowymi reagującymi na działanie prądu jest 

znacznie większa ze względu na złogi tłuszczu 

pomiędzy przestrzeniami, osiągali bardzo dobre 

wyniki. 



VI. WNIOSKI 

 
Dane przedstawione w niniejszym opracowaniu 

przedstawiają wstępną ocenę 6 pacjentów i sugerują 

możliwe fizjologiczne reakcje organizmu ludzkiego 

na zabiegi. Analiza wyników wykazała znaczną 

redukcję tkanki tłuszczowej, wzrost masy mięśniowej 

oraz ogólną poprawę stanu skóry. 

 

W niniejszym badaniu przedstawiono wstępną ocenę 

wykorzystania technologii Wonder® MT, 

stanowiącej połączenie działania zogniskowanych 

fal elektromagnetycznych oraz selektywnej 

elektrostymulacji o dużej intensywności. 

 

Zmiany w masie ciała były znikome. Żaden z 

uczestników badania nie zgłaszał dyskomfortu. 

Fotografie cyfrowe ukazały poprawę wyglądu u 

większości pacjentów, tzn. poprawę kształtu i 

objętości obszaru poddawanego zabiegom, co 

można podsumować w następujący sposób: 

 

Znaczna redukcja tkanki tłuszczowej w okolicy 

brzusznej  

Przyrost mięśni nóg 

Uniesienie pośladków 

Mniejsze zwiotczenie mięśni  

Większa odporność na wysiłek 

Poczucie zwiększonego napięcia mięśniowego. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników możemy 

potwierdzić, że badana technologia Wonder ® MT 

stanowi zupełnie nowe podejście w nieinwazyjnych 

terapiach remodelingu ciała, po raz pierwszy 

przynosząc efekty w postaci zwiększenia masy 

mięśniowej. 

Piśmiennictwo. 
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