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és te, hányadik generációs vagy?



AZ ELEKTROMOS 
IZOMSTIMULÁCIÓ FORRADALMA

3. Generációs Elektromos Izomstimulálás
Korszerű és teljeskörű elektrostimuláló edzés rendszer, mely 350 IZMOT 
mozgat meg egyszerre mindössze 20 PERC ALATT, HETI KÉTSZER.

Valós Ideju Monitorozás
Tájékoztatás az élettani paraméterekről, mint a pulzusszám, elégetett kalória, 
és az edzett területek a gyakorlatok végzése alatt.

Virtuális Edzo
Az edzések rögzítése és követése, különböző nehézségi szinten végezhető
testmozgás és több mint 250 edzésprogram teszi lehetővé, hogy a 
felhasználó önállóbban tréningezzen.

Tájékoztatás az Elért Eredményekrol
Egyedülálló technológia, az edzés befejeztével automatikusan elküldi
az eredményeket a felhasználó e-mail címére.



3. Generációs 
Elektromos Izomstimulálás

Az EMS Revolution® egy új fogalom amely magában foglalja az összes 
szükséges felszerelést egy teljes körű elektrosimulációs edzéshez, sport-
központok és személyi edzők számára, különböző programokkal és intenzitás-
sal, élettani monitorozó rendszerrel, virtuális edzővel, tájékoztatás az elért 
eredményekről és bioimpedancia.

A harmadik generáció a legújabb technológiai frissítés a fejlett elektro-
stimulációban. Ez az első elektrostimulációs rendszer, amely legyőzte a 
piacon lévő készülékek összes korlátozását. Ezek a korlátok kapcsolódnak a 
kábeles elektrostimulációs rendszerekben a mozgás szabadságához és a 
vezeték nélküli rendszerekben tapasztalható hullám instabilitásához.

A vezérlőegység összes technológiáját sikerült beépíteni egy kompakt 
készülékbe, amely az elektrostimuláló öltözékhez csatlakozik. Így korlátlan 
mozgásszabadságot és teljesen stabil kapcsolatot kapunk, mivel nincs 
vezeték nélküli kapcsolat.

A legkorszerűbb technológia, amivel az edzés mindössze 20 perc.
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3. Generációs Freedom
 Személyi Csomag 

EMS MONITOROZÓ STÚDIÓ 
SZOFTVER

Lenovo 10” táblagép EMS 
Revolution® szoftverrel
SCOCHE USA optikai pulzusmérő
Valós idejű monitorozó szoftver 
licensz 
Virtuális Edző licensz
E-mail küldő szoftver licensz az 
edzés eredményéről

EMS REVOLUTION® FREEDOM 
 SZEMÉLYI CSOMAG

3. generációs                               
EMS Revolution® teljeskörű                      
elektrostimulációs eszköz
1 teljes EMS Bio neoprén ruházat
4 aláöltöző szett
1 Gumilabda szett
Vízpermetező

EXTRÁK

Felhasználói kézikönyv
Képzés és képzési tanúsítvány 
mint személyi edző elektromos 
izomstimulálásban
2 éves szoftver és eszköz garancia



3. Generációs Freedom
 Személyi Csomag 



LOREM IPSUM

Csatlakozás rádiófrekvencián 
keresztül, elkerülve az instabil 
csatlakozási problémákat (Wi-Fi 
/ Bluetooth)

10 független csatorna (combi-
zom – combhajlító izom - 
fenékizom - hasizom – ferde 
hasizom - derék - hát - mellkas - 
bicepsz - tricep)

Különböző fix edzésprogramok:
- Tonifikáció / Izomnövekedés - 
Testsúlycsökkenés / kardio - 
Anti-cellulit- Lazító

Minden paraméter módosítása 
és testreszabása 
- Frekvencia 0-250 Hz
- Mélység 0-500 msg
- Összehúzási idő
- Pihenési idő 

Akkumulátor: 
48 óra önállóság

FREEDOM/ Mozgásszabadság 
és korlátlan hatókör

Korlátlan felhasználók

2 év garancia

Muszaki 
jellemzok



A valós időben történő monitorozó szoftver információt gyűjt a különböző 
élettani paraméterekről, mint az elégetett kalória, pulzusszám, maximum 
pulzusszám értéke, az edzés intenzitása és az edzés eredménye.

Az élőben nyomonkövethető edzéshez, a felhasználónak fel kell vennie a 
pulzusmérőt és az EMS ruházatot, valamint személyes fiziológiai adatok 
megadásával növelhetőek az eredmények precizitása.

Éloben Fiziológiai Paramétereket 
méro szoftver 



Elektromos izomstimulálásos edzéshez kifejlesztett virtuális edző szoftver. 
Több mint 200 virtuális edző által vezetett edzésprogramot tartalmaz. A 
virtuális edző segítségének köszönhetően a felhasználók biztonságosan 
tudják használni az elektromoz izomstimulálót és már kevés alkalommal 
látható eredmények érhetőek el.

Az egyszerű használat és a kivetített virtuális edző lehetővé teszi,hogy a 
személyi tréner több vendég edzését is elláthassa egyidőben.

Az informatív adatok begyűjtése és az EMS Revolution nyomonkövetőszoft-
vere által biztosított optimalizált edzés fenntartja a felhasználók figyelmét és 
elkötelezettségét.

MónicaMónica

Virtuális Edzo Szoftver 
Elekromos Izomstimuláláshoz

Monica training session      11/04/2018 11:35



Mónica

Az a legvonzóbb egy felhasználó számára, hogy megismerje mennyit dolgozott 
edzés folyamán. Az eredmények jelentése lehetővé teszi, hogy megtudjuk hány 
Kcal-t sikerült elégetni a gyakorlat elvégzésével; az edzett területek egyéni 
erőkifejtésnek megfelelőjét és százalékát zónánként.

Ez a technológia objektívebbé és vonzóbbá teszi stúdiód, egyértelműen 
megkülönböztetve a versenytársaktól, 100%-osan hatékony termékkel. 
Egyedülálló rendszer, amely automatikusan elküldi az eredményjelentéseket az 
ügyfélnek az edzés adataival.

Mónica

Tájékoztatás az 
Elért Eredményekrol



Egyrészes elektrostimulációs 
bio neoprén ruházat.

Bio-ruházat, szabadon 
mozgatható elektródákkal 
belsejében - 20 db (teljesen 
személyre szabható edzés)

Egyéb jellemzők: Higiénia, 
könnyű mosás, könnyű 
használat, ergonómia, 
ellenállás és rugalmasság.

VEZESD BE
UZLETEDBE

A LEGUJABB
TECNOLOGIAT

Rendelkezésére bocsájtjuk tudásunkat az EMS 
(Elektromos Izomstimulálás) piacán.

Piaci tapasztalatainknak köszönhetoen, felfedezhet MINDEN kulcsfontosságú 
tényezot, hogy azonnal amortizálja a piacvezeto készülék árát.

Átadjuk Önnek Üzleti modellünket, hogy  egy BIZTONSÁGOS és MINOSÉGI  
referenciát kapjon tolünk minimum kockázattal. 



 NYISD MEG A SAJÁT 
EMS REVOLUTION® STÚDIÓD

HAVI- ÉS JOGDÍJFIZETÉS NÉLKÜL

 Bízz a piacvezető rendszerben több mint 300 edzőközponntal Európában.

KÉRJ INFORMÁCIÓT KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL

ÉLVEZD MOST 

A VIRTUÁLIS 
VALÓSÁGOT 

STÚDIÓ 
CSOMAGOKBAN






