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Technologia HIFEM w modelowaniu 
ciała przez wzmocnienie mięśni  
i redukcję tkanki tłuszczowej
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Technologia HIFEM

HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic 
Technology) to zaawansowana technologia elek-
tromagnetyczna o wysokiej intensywności. Wy-
wołuje selektywnie, czyli wybiórczo, ponad mak-
symalne skurcze mięśni. Dzięki temu pobudza: 
wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych 
białek i rozrost włókien mięśniowych.

SUPRAMAKSYMALNA MOC! 
Energia HIFEM jest skuteczna w rozbudowie mię-
śni, ponieważ potrafi wywołać i utrzymać przez 
wiele sekund supramaksymalne skurcze. Mówiąc 
najprościej „ćwiczy” mięśnie ze znacznie większą 
mocą i częstotliwością niż jest to możliwe podczas 
jakiegokolwiek treningu.

Co to są skurcze supramaksymalne?
Przyjmuje się, że supramaksymalne skurcze są in-
tensywniejsze niż Maksymalny Dobrowolny Skurcz 
(MVC – Maximal Voluntary Contraction) wywoły-
wany fizjologicznie. Czyli nie jesteśmy w stanie 
wywołać takich skurczów samodzielnie, a także 
nie potrafimy fizjologicznie odpowiednio długo 
ich utrzymać. To dlatego trening mięśni energią 
HIFEM jest bardziej skuteczny niż każdy wysiłek 
fizyczny. 

W trakcie jednego zabiegu energia HIFEM wywo-
łuje ok. 20 tysięcy supramaksymalnych skurczów. 
Są one kierowane bezpośrednio do nerwów ob-
wodowych, niezależnie od funkcji mózgu. Nie wy-
magają żadnej aktywności ze strony osoby pod-
dawanej treningowi, są odczuwalne jako wyraźne 
skurcze.
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Na czym polega skuteczność 
BTL EMSCULPT w rzeźbieniu 
sylwetki?

Energię HIFEM wykorzystuje urządzenie BTL EM-
SCULPT, które jednocześnie spala tłuszcz i wzmac-
nia mięśnie. Okazuje się, że tego właśnie oczekuje 
większość klientów zainteresowanych zabiegami 
na ciało. 

Amerykański portal RealSelf poświęcony medycy-
nie przeprowadził badania, z których wynika, że aż 
98% konsumentów szuka sposobów na redukcję 
tkanki tłuszczowej z jednoczesnym wymodelowa-
niem sylwetki. Dziewięć na 10 osób koncentruje się 
na płaskim brzuchu i jędrnych pośladkach.

JAK BTL EMSCULPT BUDUJE MIĘŚNIE? 
W trakcie jednego zabiegu energia HIFEM wywołu-
je ponad 20 tysięcy niezwykle intensywnych skur-
czów mięśni, a dokładnie skurczów supramaksy-
malnych . Gdy podasz tę rekordową liczbę swoim 
klientom, zrozumieją, że sami nie są w stanie wyko-
nać takiego treningu w pół godziny.

Jak to wpływa na mięśnie?
Tkanka mięśniowa musi przystosować się do tak 
ekstremalnego treningu. Dlatego wytwarza nowe 
włókna mięśniowe, zwiększa gęstość i objętość 
mięśni. To powoduje, że mięśnie są większe, lepiej 
napięte i bardziej widoczne.



5

JAK BTL EMSCULPT SPALA TŁUSZCZ? 
Ponieważ w trakcie zabiegu BTL EMSCULPT 
mięśnie wykonują ponad maksymalne skurcze,  
mózg otrzymuje informację, że potrzebna będzie 
energia i to w ekstremalnych dawkach. Dlatego 
organizm uwalnia potężną ilość energii z najbli-
żej położonych komórek tłuszczowych. Efekt 
kaskadowy uruchamia intensywną lipolizę. I tak 
dochodzi do spalenia tkanki tłuszczowej znajdu-
jącej się w sąsiedztwie kurczących się mięśni. 

Dociekliwym klientom możesz wyjaśnić, że 
tłuszcz znajdujący się w sąsiedztwie kurczących 
się mięśni rozkłada się z trójglicerydów na wol-
ne kwasy tłuszczowe (FFA) i glicerol, które są 
źródłem energii. Lipoliza jest tak intensywna, że 
dochodzi do apoptozy, czyli zaprogramowanej 
śmierci komórek tłuszczowych. Martwe komórki 
zostają wydalone w sposób naturalny. Taka wy-
muszona apoptoza komórek tłuszczowych wy-
woływana przez przelewanie się FFA była wyka-
zana w licznych badaniach klinicznych. 

CZY LIPOSUKCJA NIE JEST LEPSZA? 
Po pierwsze liposukcja to zabieg chirurgiczny, 
który zawsze jest obarczony ryzykiem, a do tego 
wymaga znieczulenia, które obciąża organizm. 
Tymczasem BTL EMSCULPT usuwa tkankę tłusz-
czową nieinwazyjnie, nie ma więc potrzeby znie-
czulenia.

Po drugie zabiegi redukujące tkankę tłuszczo-
wą (także różnego typu lipolizy iniekcyjne) nie 
wpływają na mięśnie. Często w miejscach, gdzie 
pozbyliśmy się tłuszczu, pojawia się nawet pro-
blem nadmiaru tzw. luźnej skóry. BTL EMSCULPT 
redukuje tkankę tłuszczową, ale jednocześnie 
wzmacnia mięśnie a więc ciało zyskuje atrakcyj-
ny kształt. Dlatego niektórzy lekarze stosują tre-
ning HIFEM u osób, które przeszły liposukcję czy 
lipolizę, a potrzebują zbudować stelaż mięśnio-
wy dla skóry.

Na czym polega skuteczność BTL EMSCULPT w rzeźbieniu 
sylwetki?
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BTL EMSCULPT to pierwsza na rynku maszyna 
do nieinwazyjnego liftingu i modelowania po-
śladków. Zastosowana w rejonie brzucha – jak 
żadne inne urządzenie - rzeźbi mięśnie i redu-
kuje tkankę tłuszczową. To idealny zabieg dla 
osób marzących o szczupłej i wysportowanej 
sylwetce. 

Maszynę nazywa się wprost rzeźbiarzem brzu-
cha i pośladków. 

Twoi klienci zapamiętają to tak: EMSCULPT to 
sposób na „kaloryfer” na brzuchu i brazylijskie 
pośladki! W dodatku trening z BTL EMSCULPT 
jest czystym relaksem, ponieważ po prostu le-
żysz wygodnie na łóżku zabiegowym, a maszy-
na pracuje za ciebie. I to pracuje tak intensyw-
nie, jak ty nigdy nie będziesz w stanie!

POŚLADKI
W przypadku treningu pośladków 30-minuto-
wy zabieg BTL EMSCULPT zastępuje 20 tysię-
cy przysiadów. W trakcie treningu energia HI-
FEM wywołuje intensywne, supramaksymalne 
skurcze, które wzmacniają mięśnie pośladków 
i jednocześnie redukują tkankę tłuszczową w 
tym obszarze. Trening nie wymaga żadnej ak-
tywności ani też rekonwalescencji. Po pełnej se-
rii pośladki są uniesione, ujędrnione i kształtne 
– bez skalpela, liposukcji, iniekcji czy operacji 
plastycznych.

Rzeźbiarz brzucha 
i pośladków
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BRZUCH
W trakcie jednego zabiegu BTL EMSCULPT zapew-
nia mięśniom wysiłek porównywalny do 20 tysięcy 
brzuszków. Maszyna pobudza mięśnie brzucha do 
tak intensywnej pracy w ciągu 30 minut, bo tyle trwa 
jeden trening. To robi wrażenie! Celem treningu jest 
płaski i umięśniony brzuch i to bez względu na płeć. 
Supramaksymalne skurcze wywołują wzrost masy 
mięśniowej oraz spalają podskórny tłuszcz, zasłaniają-
cy mięśnie brzucha.  A wszystko to bez skalpela, iniek-
cji, rekonwalescencji i bólu. 

CERTYFIKAT FDA
O skuteczności BTL EMSCULPT w rzeźbieniu mięśni 
brzucha i modelowania pośladków świadczy reko-
mendacja Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Le-
ków. To jedyna zatwierdzoną przez FDA procedura do 
rozbudowy tkanki mięśniowej w tych obszarach. 

BADANIA KLINICZNE
Skuteczność i bezpieczeństwo BTL EMSCULPT zosta-
ły przetestowane za pomocą renomowanych metod 
naukowych (rezonans magnetyczny, tomograf kom-
puterowy, USG i histologicznie) w 13 niezależnych ba-
daniach wieloośrodkowych w USA. 

Badania kliniczne wykazały, że terapia składająca się z 
4 zabiegów to:

Wzrost masy mięśniowej średnio +16%

Redukcja tkanki tłuszczowej średnio -19%

Zmniejszenie o 11% pociążowego rozstępu mięśni 
prostych brzucha.

Zadowolenie pacjentów w badaniach klinicznych 
+96%

Wzrost pewności siebie u pacjentów trenujących 
pośladki +79%. Pacjenci opisywali, że ich pośladki 
są uniesione, jędrne i wyraźnie wzmocnione.

Rzeźbiarz brzucha i pośladków
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Rewolucja EMSCULPT to nie tylko umięśnione brzu-
chy i seksowne pośladki. Maszyna modeluje teraz tak-
że ramiona i łydki! 

Twoi klienci mogą teraz rzeźbić razem z EMSCULPT 
idealne ramiona i łydki, ponieważ maszyna została wy-
posażona w mniejsze aplikatory konturowe. 

JAK PRACUJĄ MNIEJSZE APLIKATORY SMALL CON-
TOUR?
Małe aplikatory konturowe SMALL CONTOUR zosta-
ły tak zaprojektowane, aby celować w mniejsze grupy 
mięśni. Mają ergonomiczny, wklęsły kształt i emitują 
wyższą energię HIFEM w przeliczeniu na 1 cm2. Dzięki 
temu stymulują dokładnie te grupy mięśniowe, które 
chcemy wzmocnić, zapobiegając aktywności mięśni 
antagonistycznych. 

RAMIONA
W przypadku ramion pracujemy nad bicepsami i tri-
cepsami. U mężczyzn EMSCULPT daje pożądany 
efekt umięśnionych i silnych ramion. U kobiet – m.in. ze 
względu na mniejszą ilość testosteronu – po treningu 
HIFEM ramiona mają bardziej zdefiniowany kształt tzn. 
mięśnie są zaznaczone a tkanka tłuszczowa zreduko-
wana. W rezultacie ramiona wyglądają na wysmuklo-
ne, z zaznaczonym kształtem mięśni. Obserwujemy 
też napięcie skóry, redukcję wiotkości i obwiśnięć – 
zwłaszcza w okolicy tricepsu ramiennego. 

ŁYDKI
Aplikatory pracujące nad modelowaniem łydek, są 
tak skonstruowane, by wzmacniać konkretne mięśnie: 
chodzi tutaj o mięśnie trójgłowe łydek.

Nowe obszary zabiegowe! 
Ramiona i łydki



9

BADANIA KLINICZNE
Badania kliniczne wykonywane były w Nowym Jor-
ku, a efekty sprawdzano za pomocą rezonansu ma-
gnetycznego. Potwierdziły one, że po pełnej serii tre-
ningów EMSCULPT masa mięśniowa ramion i łydek 
zwiększyła się wraz z ogólnym zmniejszeniem tkanki 
tłuszczowej.

Biceps ramienny zwiększył się w przekroju +17%,  
a triceps +10%.

Masa mięśniowa łydek wzrosła +15%.

Grubość tkanki tłuszczowej na ramionach zmniej-
szyła się -12.8%, a na łydkach –10%.

Badania kliniczne potwierdziły, że seria czterech 
20-minutowych zabiegów to obecnie najkrótsza pro-
cedura nieinwazyjnego wzmocnienia mięśni ramion  
i łydek. Kierujący badaniami dr Bruce Katz podkreślił, 
że do tej pory nie było skutecznego nieinwazyjnego 
rozwiązania dla tych obszarów ciała.

CERTYFIKAT FDA DLA NOWYCH OBSZARÓW
Najwyższym potwierdzeniem skuteczności działania 
sprzętów w branży medycznej i estetycznej jest cer-
tyfikat FDA. Dlatego powodem do dumy jest fakt,  
że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przy-
znała producentowi – marce BTL – certyfikat dla EM-
SCULPT jako jedynego urządzenia do nieinwazyjnego 
wzmacniania i ujędrniania ramion oraz łydek.

Nowe obszary zabiegowe! Ramiona i łydki!
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Maszyna EMSCULPT, która jednocześnie buduje 
mięśnie i spala tkankę tłuszczową, jest polecana  
w wielu sytuacjach. Zaproponuj zabieg HIFEM 
szczególnie tym klientom, którzy:

Pracują nad swoją sylwetką za pomocą ćwi-
czeń i diety, ale nie są do końca zadowoleni  
z efektów.

Są trenerami fitness lub uprawiają sporty wy-
trzymałościowe i zależy im na jeszcze lep-
szych wynikach. 

Nie są sportowcami, ale chcą bezinwazyjnie  
i szybko: wyrzeźbić brzuch, wymodelować 
pośladki, rozbudować lub wysmuklić ramiona 
czy wymodelować łydki. 

Chcą pozbyć się złogów tłuszczu w wybra-
nych obszarach i „zamienić” je w mięśnie. 

Mają problem z rozpoczęciem efektywnych 
ćwiczeń fizycznych ze względu na osłabione 
mięśnie. Potrzebują wsparcia na start!

Stracili z wiekiem dawną muskulaturę i ję-
drność ciała.

Są po porodzie i chcą szybko wrócić do atrak-
cyjnej sylwetki, np. ujędrnić brzuch i pozbyć 
się rozstępu mięśni prostych.

Są po liposukcji lub lipolizie, ale kontur poślad-
ków czy kształt brzucha wymaga wzmocnie-
nia mięśni.

1

2

3

4

5

6

7

8

Wskazania do treningów  
BTL EMSCULPT
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WSKAZANIA DO ZABIEGU

Pośladki
Płaskie, nieumięśnione pośladki

Wiotczejące i opadające pośladki

Nadmiar tłuszczu na pośladkach

Nieregularna powierzchnia poślad-
ków po liposukcji

Osłabienie i kurczenie mięśni po-
śladkowych, związane z wiekiem

Nierównomierna budowa partii 
mięśniowych składających się na 
pośladki

Przygotowanie i wsparcie  
treningów modelujących kształt 
pośladków

Brzuch
Nieumięśniony brzuch  
z nadmiarem tkanki tłuszczowej

Wiotka i luźna skóra na brzuchu  
z osłabionymi mięśniami

Nadmiar tłuszczu w talii  
i na brzuchu

Rozstęp mięśni prostych  
i osłabienie mięśni brzucha  
po porodzie

Nieregularna powierzchnia  
brzucha po liposukcji

Osłabione mięśnie brzucha, które 
utrudniają skuteczne treningi

Wsparcie treningów rzeźbiących 
brzuch

Ramiona
Wąskie, opadające i nieumięśnione 
ramiona u mężczyzn

Wiotka i obwisła skóra ramion;  
tzw. motylki w miejscu tricepsów

Nadmiar tkanki tłuszczowej na  
ramionach (trening tricepsów  
daje u kobiet efekt wyszczuplenia)

Osłabione bicepsy i tricepsy, co jest 
związane z wiekiem lub brakiem 
aktywności fizycznej

Przygotowanie i wsparcie  
treningów budujących muskulaturę 
ramion

Łydki
Osłabione mięśnie łydek

Płaskie i niekształtne 

Nadmiar tkanki tłuszczowej  
w obszarze łydek (trening da efekt 
wysmuklenia)

Przygotowanie do treningów  
oraz wsparcie ćwiczeń budujących 
muskulaturę i rzeźbę łydek

Wskazania do treningów BTL EMSCULPT
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Przeciwwskazania

Jak często wykonujemy  
treningi BTL EMSCULPT?

EMSCULPT jako zabieg treningowy ma krótką listę 
przeciwwskazań. Standardowo nie wykonuje się go 
u kobiet w ciąży i karmiących. Przeciwwskazaniem 
są choroby nowotworowe i psychiczne oraz metalo-
we implanty w okolicy zabiegowej (w tym miedziana 
wkładka domaciczna przy treningu pośladków). Za-
bieg EMSCULPT® nie jest także dla osób z rozrusz-
nikiem, niewydolnością płuc i niektórymi chorobami  
serca.

Treningi brzucha i pośladków trwają 30 minut, nato-
miast ramion (bicepsów lub tricepsów) oraz łydek  
– 20 minut. Powtarzamy je co 2-3 dni. Optymalna se-
ria składa się minimum z 4 zabiegów, w zależności od 
ustaleń. Efekty oceniamy po 2-4 tygodniach od ostat-
niego treningu BTL EMSCULPT.
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Pośladki
Nieinwazyjne uniesienie pośladków, 
czyli lifting pośladków bez skalpela

Ujędrnienie pośladków bez iniekcji  
i rekonwalescencji

Redukcja tkanki tłuszczowej z jed-
noczesną „zamianą” tłuszczu  
w mięśnie

Powiększenie i wymodelowanie po-
śladków, tzw. brazylijskie pośladki

Wzmocnienie mięśni pośladków

Poprawa efektów liposukcji poprzez 
wydobycie rzeźby mięśni pośladko-
wych

Poprawa efektów u kulturystów, 
crossfitowców itp. 

Ułatwienie dalszych treningów

Brzuch
Uwidocznienie rzeźby brzucha 
poprzez zwiększenie masy 
mięśniowej z jednoczesną utratą 
tłuszczu podskórnego

Ujędrnienie i napięcie wiotkiej 
skóry brzucha

Redukcja tkanki tłuszczowej  
w rejonie brzucha i talii

Wyszczuplenie talii

Wzmocnienie mięśni brzucha  
po porodzie wraz z redukcją 
rozstępu mięśni prostych

Poprawa wyglądu brzucha po 
liposukcji: wygładzenie i napięcie

Wzmocnienie mięśni brzucha i talii, 
ułatwiające dalsze treningi mięśni.

Poprawa efektów u kulturystów, 
crossfitowców itp. 

Ramiona
Poprawa wyglądu męskiej sylwetki 
poprzez rozbudowę mięśni ramion

Redukcja tzw. motylków, czyli luźnej 
skóry zwisającej w miejscu tricep-
sów

Wysmuklenie ramion u kobiet po-
przez redukcję tkanki tłuszczowej 
i wzmocnienie mięśni (u kobiet ze 
względu inną gospodarkę hormo-
nalną nie ma ryzyka masywnej syl-
wetki)

Wzmocnienie mięśni ramion u osób, 
które utraciły kondycję z wiekiem

Poprawa muskulatury u kulturystów, 
crossfitowców itp. 

Ułatwienie dalszych treningów

Łydki
Wymodelowanie kształtu łydek

Wysmuklenie łydek dzięki redukcji 
miejscowo nagromadzonej tkanki 
tłuszczowej

Zwiększenie obwodu łydek u osób, 
które chcą powiększyć masę mięśnio-
wą w tym obszarze

Wzmocnienie mięśni

Przygotowanie do dalszych trenin-
gów, np. także do biegów długody-
stansowych 

Efekty zabiegowe
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Jak wykonywać zabieg?  
Przygotowania, przebieg 
i zalecenia po

PRZED ZABIEGIEM
Trening BTL EMSCULPT nie wymaga specjalnych 
przygotowań. Jeśli Twoi klienci nie chcą zdejmo-
wać odzieży, możesz poprosić, by zgłaszali się 
na zabiegi w wygodnych ubraniach. Idealny strój  
to np. leginsy lub spodnie treningowe czy dresy.  
W górnej partii ciała sprawdzi się luźny podkoszu-
lek na ramiączkach typu tank top lub T-shirt. Tech-
nologia HIFEM nie wymaga zdejmowania odzieży, 
ponieważ indukowane prądy elektryczne przecho-
dzą swobodnie przez tkanki. Zabieg możesz też 
wykonywać bezpośrednio na skórę, klienci pozo-
stają wtedy w bieliźnie. Ważna uwaga: przed za-
biegiem należy zdjąć biżuterię, jeśli występuje ona 
w miejscu zabiegu (np. kolczyki w pępku).

PRZEBIEG ZABIEGU
Czas trwania: 20-30 minut
Zabieg polega na intensywnym treningu mię-
śni, który wykonuje samodzielnie urządzenie  
EMSCULPT. Bezpośrednio do ciała przykładane  
są jeden lub dwa aplikatory, przypominające kształ-
tem duże żelazka. Umieszcza się je na ciele tam, 
gdzie chcemy wzmocnić i wyrzeźbić mięśnie oraz 
spalić tkankę tłuszczową. Dla stabilizacji aplikatory 
mocujemy do ciała specjalnymi pasami. Energia HI-
FEM wywołuje regularne drgania, które np. w przy-
padku treningu mięśni brzucha zastępują ok. 20 ty-
sięcy brzuszków. 

Czy zabieg jest przyjemny?
Klienci odczuwają regularne wibracje, mrowienie 
i wyraźny skurcz. Odczucia te nie są w żadnym 
stopniu nieprzyjemne, a zabieg należy do komfor-
towych. W trakcie treningu można czytać książkę, 
gazetę itp.
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Trening pośladków
Leżysz płasko na brzuchu, aplikatory są przy-
łożone i przymocowane pasami po jednym do 
każdego z pośladków. Trening mięśni pośladków 
trwa 30 minut. 

Trening brzucha
Leżysz na plecach, a pas oplata talię i stabilizu-
je pracę aplikatorów. U osób o drobnej budowie 
ciała do brzucha przykładany jest centralnie je-
den aplikator. Podczas treningu większych ob-
szarów umieszczamy na brzuchu symetrycznie 
dwa aplikatory, jeden obok drugiego. Trening 
mięśni brzucha trwa 30 minut. 

Trening ramion
Możliwych jest kilka wygodnych pozycji tre-
ningowych. Pierwsza z nich: leżysz na plecach,  
z lekko rozłożonymi ramionami. Pod lub nad ra-
mionami (w zależności od tego czy ćwiczymy 
bicepsy czy tricepsy) umieszczamy i przypina-
my pasami mniejsze aplikatory zabiegowe, po 
jednym dla każdego z ramion. Są one wklęsłe  
i pasują do każdego rozmiaru ramion. Jeśli wo-
lisz, możesz leżeć na brzuchu z ramionami roz-
łożonymi na boki. Wtedy aplikatory znajdują się 
pod ramionami, a ty ćwiczysz bicepsy. Trzecia 
pozycja: siadasz przed łóżkiem zabiegowym  
i wyciągasz ręce przed siebie, opierając je o łóż-
ko. Na wysokości ramion umieszczamy aplikato-
ry, wsuwasz w nie ramiona i rozpoczynasz tre-
ning bicepsów. Bez względu na pozycję trening 
ramion (bicepsów lub tricepsów) trwa 20 minut.

Trening łydek
Najwygodniejszą pozycją jest pozycja półleżąca. 
Aplikatory umieszczamy na fotelu zabiegowym, 
dokładnie na wysokości twoich łydek. Wkładasz 
po prostu łydki w zagłębienia obu aplikatorów, 
które są tak wyprofilowane, by trenować mięśnie 
w tym obszarze. Trening łydek trwa 20 minut.

Jak wykonywać zabieg?  
Przygotowania, przebieg i zalecenia po



16

Jak wykonywać zabieg?  
Przygotowania, przebieg i zalecenia po

PO ZABIEGU
Nie trzeba w żadnym stopniu ograniczać aktyw-
ności, ponieważ EMSCULPT jest zabiegiem całko-
wicie nieinwazyjnym. Jeśli mięśnie były osłabione  
lub trening miał na celu obudzenie aktywności  
fizycznej, pojawią się odczucia jako po klasycznym 
wysiłku. Zmęczenie mięśni jest podobne jak po wi-
zycie na siłowni. Ze względu na wzmożone spalanie 
tłuszczu, w trakcie serii EMSCULPT i kilka tygodni 
po warto stosować niskotłuszczową dietę.
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Zastanawiasz się nad wejściem do świata nowoczesnych treningów modelujących cia-
ło? Czujesz, że takiego właśnie zabiegu szukają Twoi klienci? Pomożemy Ci podjąć de-
cyzję, zbierając w jednym miejscu atuty treningu BTL EMSCULPT.

Idealny zabieg dla klientów, którzy szukają nieinwazyjnych rozwiązań.

Modny zabieg, zgodny z trendami na wysportowane i umięśnione ciało.

Poszerzenie bazy klientów o osoby, które uprawiają sport i chcą udoskonalić musku-
laturę.

Zabieg o wysokiej skuteczności i zadowoleniu z efektów (96% w badaniach klinicz-
nych).

Komfortowy zabieg, dający poczucie relaksu i odprężenia.

Bez rekonwalescencji i ubocznych efektów pozabiegowych.

Krótka lista przeciwwskazań.

Trening newralgicznych obszarów ciała: pośladków, brzucha, ramion, łydek.

Zabieg dla różnych grup wiekowych, zarówno dla kulturystów jak i osób rozpoczyna-
jących aktywność fizyczną.

Poszerzenie pacjentów o osoby, które nie kwalifikują się do liposukcji, lipolizy, zabie-
gów RF lub HIFU.

Zabieg wzmacniający mięśnie i ujędrniający po liposukcji, lipolizie, kriolipolizie. 

Nieinwazyjna alternatywa dla liftingu pośladków.

Innowacyjny zabieg, promowany na całym świecie przez globalną markę BTL.

Zabieg całoroczny, bez względu na nasłonecznienie i opaleniznę.

Zabieg „bezobsługowy” - w trakcie treningu nie wymagający pracy operatora.

Korzyści dla Twojego  
gabinetu
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BTL EMSCULPT to urządzenie w ofercie BTL Estetyka, które wykorzystuje technologię 
HIFEM do nieinwazyjnego modelowania ciała poprzez wzmocnienie mięśni i redukcję 
tkanki tłuszczowej. 

Urządzenie BTL EMSCULPT wyposażone jest w kolorowy ekran dotykowy o szerokim 
kącie widzenia, który ułatwia prowadzenie treningu. Informacje wyświetlane na ekranie 
prowadzą personel zabiegowy krok po kroku przez całą procedurę. Parametry tera-
peutyczne można łatwo ustawić za pomocą ekranu dotykowego i przycisków. Podczas 
treningu maszyna na bieżąco wyświetla informacje o zastosowanej terapii, pozostałym 
czasie i głównych parametrach terapii.

Duże aplikatory
20.000 skurczów podczas jednego zabiegu.

Zabieg 30-minutowy (brzuch/pośladki).

Żywotność aplikatorów 300 zabiegów.

Opakowanie zawiera 2 aplikatory oraz pasy mocujące.

Płaskie aplikatory pozwalają na trening każdego rozmiaru pośladków.

Do treningu brzucha u drobnych osób stosujemy jeden aplikator, przykładany cen-
tralnie. W innych przypadkach mocujemy oba, jeden obok drugiego.

Do stosowania z kartą chipową dla dużych aplikatorów.

Małe aplikatory
20.000 skurczów podczas jednego zabiegu.

Zabieg 20-minutowy (łydki / triceps / biceps).

Żywotność aplikatorów 450 zabiegów.

Opakowanie zawiera 2 aplikatory oraz pasy mocujące.

Nowy kształt aplikatorów pozwala na łatwiejszą aplikację dla każdego rozmiaru ra-
mion oraz łydek, pomaga uniknąć stymulacji mięśni antagonistycznych.

Do stosowania z kartą chipową dla małych aplikatorów.

Poznaj urządzenie



RZEŹBIARZ 
SYLWETKI

BTL Polska Sp. z o.o.
Leonidasa 49
02-239 Warszawa

tel. 22 667 02 76

btlnet@btlnet.pl
www.btlestetyka.pl

Dziękujemy 
za pobranie ebooka


