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A 3-A GENERATIE PACHETUL PENTRU MULTI USERI
Tu carei generatii ii apartii?



ELECTROSTIMULARE 
REVOLUTIONARA

A 3-a Generatie in Electrostimulare 
Sistem avansat de antrenament EMS de ultimă generație care exersează simultan 350 de 
MUSCHI în doar 20 MINUTE. DE 2 ORI PE SAPTAMANA.

Cantarul de masa corporala
Datorită celei mai noi tehnologii încorporate pentru analiza în profunzime a țesuturilor corporale 
prin bioimpedanță electrică, putem obține rezultate cum ar fi procentul de masă musculară, 
procentul de masă de grăsime, procentul de țesut osos, grăsime viscerală sau BMI.

Monitorizare Live
Informații despre parametrii fiziologici, cum ar fi frecvența cardiacă și kcal. consumate și zone de 
antrenament în timpul exercițiului.

Antrenor Virtual
Urmărirea și instruirea cu niveluri diferite și peste 250 de exerciții care fac clientul mai independent.

Raport cu rezultatele si follow up
Sistem unic care trimite automat rapoarte de rezultate clientului cu datele de antrenament 
efectuate.



A 3-a Generatie in 
Electrostimulare

EMS Revolution® reprezintă un nou concept de instruire care include tot echipamen-
tul necesar pentru efectuarea unui antrenament avansat de electrostimulare în 
centrele sportive sau cu antrenori personali, cu diferite programe de instruire și inten-
sități, software de monitorizare live, instructor virtual și raport automat de rezultate.

A treia generație este cea mai recentă actualizare tehnologică din ramura avansată 
de electrostimulare. Este primul sistem de electrostimulare care depășește toate 
limitele dispozitivelor existente de pe piață. Aceste limitări se referă la libertatea 
de mișcare care a fost destul de scăzută cu sistemele electrostimulare cablate și, pe 
de altă parte, instabilitatea semnalului EMS al sistemelor wireless.

Am găsit o modalitate de a încorpora toate funcționalitățile unității de control într-un 
dispozitiv compact care este atașat costumului de electrostimulare. În acest fel, 
putem oferi un sistem EMS cu o libertate nelimitată de mișcare și o conexiune cu 
totul stabilă, deoarece nu există o conexiune fără fir.

În plus, antrenorul va avea control complet asupra diferitelor dispozitive în același 
timp. Acest lucru este posibil datorită telecomenzii care este inclusă în pachetul profe-
sional și care va permite modificarea tuturor parametrilor de antrenament în orice 
moment al sesiunii.

Tehnologia de ultima generatie cu un antrenament complet de 20 de minute. 
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Generatie Libertate de 
miscare

Undele 
Radio

Securitatea 
Semnalului

Durata 
bateriei

Dependenta a 
dispozitivului 

central

Mai multi
 useri

Prima 
generatie - 

Cabluri
A doua 

generatie - 
wireless

A 3-a 
generatie - 
Libertate

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Limitat Conectat la retea

48 h

48 h

Pana la 20
useri

Lelimitat Nelimitat

5000 m



A 3-A GENERATIE DEVICEUL PROFESIONAL 
EMS REVOLUTION

2 EMS Revolution 3rd Generation 
Dispozitive avansate de electrostimulare
1 telecomandă fără fir, radiofrecvență
2 Jachetă integrată EMS Bio
8 Seturi de lenjerie EMS
2 Seturi de bile de mână
1 pulverizator de apă

IN PLUS

Monitorizare compoziție corporală 
(impedanță bio pentru măsurarea țesutului 
corporal)

Utilizator manual
Curs de pregatire
Certificat profesional pentru instruirea EMS

EMS SOFTWARE DE MONITORIZARE
1 Tablet Lenovo 10.1 "
2 monitoare de ultimă generație Scosche 
SUA pentru terapia optică cardiacă
Live Licențe software de monitorizare - 
Monitorizarea parametrilor fiziologici 
Licențe software pentru Virtual Trainer (> 
250 de exerciții)

A 3-a GENERATIE PACHETUL 
PENTRU MULTI USERI



A 3-a GENERATIE PACHETUL 
PENTRU MULTI USERI



Caracteristici 
Tehnice

10 canale independente (cvadriceps - 
femural - fese - abdominal - rect - 
oblique - lombar - spate - pectoral - 
biceps - triceps)

Diferite programe de formare presta-
bilite:  
 -Tonifiere / câștig de mușchi
 -Pierdere în greutate / Cardio
 -Anti celulita
 -Relaxare

Modificarea și personalizarea tuturor 
parametrilor- Frequency 0-250 Hz
 -Frecvența 0-250 Hz
 -Adâncimea 0-500 msg
 -Timp de contracție
 -Timp de relaxare 

Baterie: 48 de ore de autonomie

Atingerea: nelimitat 
(doar unul pe piață)

Complet securizată

Independența utilizatorului

Multi-utilizator (nelimitat)

Libertate de mișcare



LOREM IPSUM

În plus, pachetul nostru include o scară de bioimpedanță pentru măsurarea țesuturilor 
corporale.

Datorită celei mai recente tehnologii încorporate pentru analiza aprofundată a 
țesuturilor corporale prin bioimpedanță electrică, putem obține rezultate cum ar fi 
procentul de masă musculară, procentul de masă de grăsime, țesutul osos, grăsimea 
viscerală sau IMC.

Din cei patru electrozi ai bazei, monitoarele trimit un semnal de frecvență joasă total 
sigur, care circulă între lichidul țesutului muscular, dar care oferă rezistență 
(așa-numita bioimpedanță) în țesuturile grase.

Din rezultatul rezistenței și ținând cont de date precum sexul, înălțimea și greutatea 
persoanei, procentajul de grăsime corporală a fiecărei persoane este calculat prin 
ecuații.

% grăsime corporală
% apă în organism
% masa musculara
% grasime viscerala
Rata metabolică bazală
Indicele BMI

Cantarul de masa corporala



Monitorizarea live a software-ului 
pentru parametrii fiziologici

Software-ul de monitorizare live EMS Revolution colectează informații despre 
parametrii fiziologici, cum ar fi ritmul cardiac, consumul kcal, zonele de antrenament 
și efectul formării efectuate.

Pentru a efectua monitorizarea EMS în timp real, utilizatorul trebuie să poarte inima 
monitor de viteză și vesta de electrostimulare, cu posibilitatea de a adăuga date 
fiziologice personale pentru a spori semnificativ precizia evaluări.



Mónica

Virtual Trainer Software 
de Electrostimulare

Trainer virtual cu mai mult de 250 de înregistrări video de exerciții - Datorită 
ajutorului trainerului virtual, utilizatorii vor putea utiliza electrostimularea într-un 
mod sigur și cu rezultate vizibile în câteva sesiuni.

În acest fel ar fi posibil să instruiți mai multe persoane în același timp cu un singur 
instructor.

Colectarea datelor și optimizarea formării oferite de software-ul exclusiv de 
monitorizare EMS Revolution va facilita loialitatea clienților

Monica training session      11/04/2018 11:35



Mónica

Cel mai atractiv lucru pentru un client este să știe câte kcal au fost consumate 
după efectuarea exercițiului, zonele de antrenament localizate și procent din fiecare 
dintre ele.

Acest tip de tehnologie marchează centrul unui aspect mai obiectiv și atractiv, diferenți-
ind clar concurența oferind un produs de 100% eficient. Sistem unic care trimite 
automat rapoarte de rezultate clientului cu datele de antrenament efectuate.

Mónica

Rezultate raport 
și urmărire



Costumul nostru EMS bio vă 
va permite să personalizați 
cursurile de formare în 
funcție de nevoile dvs. 
deoarece odată cu aceasta 
veți putea schimba poziția 
celor 20 de electrozi. În 
plus, bio-costumul EMS este 
ergonomic, rezistent, elastic, 
ușor de spălat și de utilizat.

Noi punem la dispozitie toate cunostintele noastre dupa ani de experienta pe 
piata EMS (Electro Muscle Stimulation). Datorită experienței noastre de pe 

piață, am descoperit TOATE cheile pentru a amortiza imediat echipa liderului de 
piață. Noi vă vom oferim modelul nostru de afaceri, astfel încât să puteți obține 

o referință sigură și de calitate, reducând riscul la minim.

INCORPORAȚI 
ÎN CENTRUL 
DUMNEAVOASTRĂ

CEA MAI RECENTĂ 
TEHNOLOGIE



Deschideți EMS Revolution Center®

NU COMISION- NU TAXA DE ROIALITATE
Puteți să vă bazați pe sistemul din Europa cu peste

 300 de centre deschise.

SOLICITĂ INFORMAȚII FĂRĂ ANGAJAMENT

ÎMBUNĂTĂȚI ACUM 
REALITATEA 
VIRTUALĂ ÎN 

PACHETELE DE 
CENTRU





PIERDERE ÎN 
GREUTATE 

 SALVATI 
TIMP 

PREVENIREA
RĂNILOR

CRESTERE
IN FORTA

ACEASTA 
ÎNTÂRZIE OBOSEALA 

MUSCULARĂ

O MAI BUNĂ 
CIRCULAȚIE




