
حزمة الحرية الشخصية - الجيل الثالث
إلى أي جيل تنتمي؟

ملف المعلومات



ثورة الّتنشيط 

التّنشيط الكهربا�
نظام تدريب متقّدم �خرجيل �س�� للتّنشيط الكهربا� يسمح بتحفيز 350عضلة 

معا � 20دقيقة فقط .مرّتان � ا�سبوع

مراقبة مبا�ة
معلومات حول عواملك الفزيولوجيّة ا�تغّ�ة مثل �بات القلب وحرق الّسعرات 

الحراريّة ومناطق التّدريب أثناء التّ¡رين

̈ا§ مدرّب اف
مختلفة وأكª من 250®رينا مّ¡ يجعل الحرفاء أكª استق�ليّة

تقرير الّنتائج
نظام فريد يقوم تلقائيا بإرسال تقرير للحريف

 عن الّنتائج بعد كّل حّصة تدريب



®ثّل "ثورة التنشيط العض¸ الكهربا�" مفهوما جديدا للتدريب الذي يتضّمن كل التّجهيزات الµّورية 

ال�ّزمة �داء تدريب التنشيط الكهربا� � قاعات الرياضة أو مع ا�درّب الّشخº وب¹امج مختلفة 

̈ا§ وتقرير أوتوماتي¾ للّنتائج . للتّدريب والقّوة ومع برمجيات مراقبة مبا�ة ومدرّب اف

هذا الجيل الثّالث هو آخر تحديث تكنولوجي � فرع التّنشيط الكهربا� ا�تطّور.إنّه أّول نظام تنشيط 

كهربا� الذي يتغلّب عÇ قيود ا�جهزة ا�وجودة � الّسوق .هذه القيود مرتبطة بحّرية الحركة التي 

كانت ضعيفة مع أنظمة التّنشيط الكهربا� الّسلكية ومن جهة أخرى عدم استقرار إشارة التّنشيط 

العض¸ الكهربا� با�جهزة ال�سلكية. لقد وجدنا طريقة Îدماج جميع وظائف وحدة التّحّكم � جهاز 

مدمج مرتبط ببدلة التّنشيط الكهربا�.وبهذه الطّريقة نحن قادرون عÇ توف� نظام تنشيط عض¸ 

كهربا� بحّرية حركة غ� محدودة واتّصال مستقّر ®اما نظرا لوجود اتّصال �سل¾.  

          

تكنولوجيا حديثة حيث يتم التدريب � 20 دقيقة فقط

الجيل الثالث الكهربائي
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الجيل الثالث من الباقة 
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الحزمة الشخصية الحرية الجيل الثالث

 EMS متكامل � يتجزأ �جهاز كهربا

Revolution 3rd Generation

بدلة (20 أقطاب + 2 أساور)

4 طقم م�بس رياضية

2 مجموعة من كرات اليد

بخاخ ا�اء

EMS STUDIO مراقبة النظام
لينوفو 10.1 "اللوحي

 Scosche أحدث جيل نبض ا�ستشعار

الو�يات ا�تحدة ا�مريكية ب×ي رصد 

معدل �بات القلب

رخصة ال¹مجيات الحية

رصد - رصد ا�عل¡ت الفسيولوجية

̈ا§ (> 250  ترخيص برنامج ا�درب ا�ف

®رين)

نتائج ترخيص برنامج التقارير التلقائية)

إضافية
دليل ا�ستخدم

تدريب

شهادة EMS التدريب ا�هني

أجهزة الض¡ن �دة عامÙ وال¹مجيات



الجيل الثالث من الباقة 
الشخصية (مستخدم واحد)           



خصائص تقنية

10 قنوات مستقلة (رباعية الرؤوس - الفخذية - ا�رداف - البطن -

ا�ستقيم - ا�ائل - القطني - الظهر - الصدرية - العضلة ذات الرأسÙ - ث�ثية الرؤوس

مختلف برامج التدريب ا�حددة مسبقا:

- التنغيم / كسب العض�ت

- فقدان الوزن / القلب

- مكافحة السيلوليت

̈خاء - ا�س

تحرير وتخصيص جميع اÎعدادات

- تردد 250-0 هرتز

msg 0-500 عمق -

- وقت ا�نك¡ش

̈خاء - وقت ا�س

البطارية:

ß48 ساعة من الحكم الذا

اتصال آمن بالكامل

استق�ل ا�ستخدم

متعدد ا�ستخدمÙ (غ� محدود)

حرية الحركة



Save

إّن برمجيات ا�راقبة ا�با�ة ل"ثورة التنشيط العض¸ الكهربا�" تجمع معطيات حول العوامل 

الفيزيولوجية ا�تغ�ة مثل ترّددات القلب والّسعرات الحرارية ا�ستهلكة ومناطق التدريب وتأث� 

التدريب ا�نجز مراقبة � الزّمن الحقيقي :

Îنجاز ا�راقبة � الوقت الحقيقي للتنشيط العض¸ الكهربا� ‘ يجب عÇ ا�ستعمل أن يحمل جهاز 

̈ة التنشيط الكهربا� مع إمكانية إظافة ا�عطيات الفيزيولوجية الشخصية  مراقبة ترّددات القلب وس

لزيادة الدقّة � التقيي¡ت إÑ حّد كب�     

مراقبة مباشرة 



MónicaMonica training session      11/04/2018 11:35

̈ا§.âكن للمستعملÙ استخدام  ̈ا§ مع أكª من 250®رين فيديوتنجز بفضل مكّون اف مدرّب اف

التنشيط العض¸ بطريقة  مؤكّدةم مع نتائج ملموسة � حصص قليلة.                                                                                                  

وبهذه الطّريقة âكن تكوين عديد ا�شخاص äدرّب واحد � نفس الوقت

إّن جمع البيانات وتحسÙ التّكوين التي برمجيات مراقبة استثنائية ل"ثورة التنشيط العض¸ الكهربا�" 

تسّهل و�ء الحرفاء     

المدّرب اإلفتراضي 



MónicaMónica

تقرير الّنتائج والمتابعة

إّن الæّء ا�هم بالّنسبة للحريف هو معرفة كّمية الّسعرات الحرارية ا�ستهلكة بعد التّمرين وكذلك 

ا�ناطق ا�حّدد تدريبها والّنسبة ا�ائوية � كّل واحدة منها .

إّن هذا الّنوع من التكنولوجيا âنح مركزكم مظهرا أكª موضوعية وأكª جاذبية وâيّزكم بوضوح عن 

ا�نافسة وذلك äّدكم äنتوج ناجعا مائة با�ائة .

هو الّنظام الوحيد الذي يرسل أوتوماتيكيا تقرير الّنتائج للحريف مع معطيات التّكوين ا�نجز



إّن بدلة التّنشيط العض¸ 
الكهربا� البيولوجية ذات 

القطعة الواحدة تسمح لكم 
بتشخيص التّدريب بحسب 

حاجياتكم , ومن 
èّة,تستطيعون تغي� موضع 

20 قطبا كهربائيا كاملة , 
ع�وة عÇ ذلك , فإّن بدلة 
التّنشيط العض¸ الكهربا� 

مريحة ومقاومة ومرنة وسهلة 
الغسيل وا�ستخدام.         

نحن نضع عÇ ذّمتكم كّل معارفنا بعد سنوات من التّجارب � ميدان التنشيط العض¸ 

الكهربا�. وبفضل تجربتنا � هذا ا�يدان فقد اكتشفنا كّل ا�فاتيح Îضعاف الفريق الرّائد � 

الّسوق.وسنمّدكم بنمذج أع¡لنا حتّى تتمّكنوا من الحصول عÇ مرجعيّة صحيحة وذات جودة 

وسنقلّل من الخطر إÑ أدê الحدود

أدمجوا أحدث التكنولوجيات في مراكزكم



يمكنك اآلن 
االستمتاع 

بالواقع 
االفتراضي في 

حزم مركز

شّغلوامركزكم ل"ثورة التنشيط العضلي 
الكهربائي"

دون إلتزام ,دون رقابة

 يمكنكم اإلعتماد على الّنظام الّرائد في أروبا مع 
أكثر من 300مركز مفتوح 






