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

Bioimpedancia Mérleg
A testösszetétel biológiai elemzésén alapuló legújabb technológiának 
köszönhetően, olyan paramétereket mérhetünk, mint az izomtömeg 
százalék, testzsírtömeg, csontszövet százalékos aránya, zsigeri zsír és BMI 
index.

Valós Idejű Monitorozás
Tájékoztatás az élettani paraméterekről, pulzusszám, elégetett kalória és 
az edzett területek.

Virtuális Edző
Több mint 250 virtuálisan bemutatott edzőgyakorlat, különböző 
nehézségi szinten, mely lehetővé teszi a felhasználók önálló 
tréningezését.

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



 

3.-ik generációs elektromos izomstimulálás

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

A harmadik generációs eszközeink a legújabb technológiai fejlesztéseket 
tartamazzák az elektrostimulációban. Az első olyan eletrostimulációs eszköz, 
amely legyözte a piacon lévő készülékek korlátait. Például a korábbi kábeles 
rendszereknél a szabadmozgáságának akadályozása vagy hullám instabilása.

Az elektrostimulációs eszköz minden funkcióját sikerült egy kompakt 
készülékbe építeni, amely az öltözékhez csatlakozik. Így korlátlan 
mozgásszabadságot és teljesen stabil kapcsolatot kapunk, mivel nincs 
vezeték nélküli hálózat.

Továbbá az edző egyidőben irányítása alatt tarthatja több felhasználó 
eszközét. A Nyisd meg saját stúdiód csomagban található távirányítónak 
köszönhetően, az edzés során az összes edzési paraméter módosítható.



A különböző generációk összehasonlítása
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Műszaki jellemzők

10 független csatorna 
(combizom - 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

Korlátlan hatókör
(Egyedülálló a piacon)

Teljesen biztonságos kapcsolat

Felhasználói függetlenség

Korlátlan felhasználók

Mozgásszabadság



Bioimpedancia MérlegBioimpedancia Mérleg

Ezenkívül csomagunk tartalmaz egy bioimpedancia mérleget a testszövetek 
elemzésére.

A testszövetek biológiai mélységének elemzésén alapuló legújabb technológiánknak 
köszönhetően olyan paramétereket mérhetünk el, mint az izomtömeg százaléka, a 
zsírtömeg, a csontszövet százalékos aránya, a zsigeri zsír vagy a BMI index.

A Bioimpendencia mérleg alaplapján található 4 elektróda egy alacsony frekvenciájú 
elektromos áramot bocsát ki, majd a elektromos ellenállásból (bioimpendencia: az 
izomszövet folyadékában kering, a zsírszövet ellenállást mutat), Az impendencia 
mérés eredménye és, mint nem, kor, magasságból kiszámolható a testzsír és 
izomtömeg százaléka.

% testzsír
% Víz mennyisége a szervezetben
% izomtömeg
% zsigeri zsír
Metabolikus index
BMI index



Live fiziológiai paramétereket mérő szoftver

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 növelhető az eredmények precizitása.

Save
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Virtuális Edző Szoftver Elekromos Izomstimuláláshoz

A virtuális edző szoftver több mint 250 edzők által bemutatott gyakorlatot 
tartalmaz, melynek köszönhetően a felhasználók önállóan és biztonságosan 
használhatják az elektrostimulációs eszközt, valamint rövid időn belül 
látványos és mérhető eredmények érhetők el számukra.

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® nyomonkövetőszoftvere 
által biztosított optimalizált edzés fenntartja a felhasználók figyelmét és 
elkötelezettségét.



Tájékoztatás az Elért Eredményekről

Az a legvonzóbb egy felhasználó számára, hogy megismerje mennyit dolgozott 
edzés folyamán. Az eredmények elérhetősége lehetővé teszi, hogy megtudja az 
edzés alatt elégetett kalóriák számát; az edzett területek egyéni erőkifejtését és 
százalékos arányát.

Ez a technológia átláthatóvá és vonzóbbá teszi stúdiód, egyértelműen
megkülönböztetve a versenytársaktól, egy 100%-ban hatékony termékkel.
Egyedülálló szoftver, amely az edzés végeztével autómatikusan elküldi az 
edzési eredményeket a felhasználó által megadott e-mail címre.

Edzesi eredmények kimutatása



Nyisd Meg Saját Stúdiód Csomag

Nyisd meg a saját EMS Revolution® központod csomagunk egy SZABAD ÜZLETI
MODELL, nem franchise, a TE VÁLLALKOZÁSOD, belépési díj nélkül,
kötelezettségek nélkül, nem kérünk edzések utánni havidíjat, nincs 
hűségnyilatkozat, sem jogdíjfizetés.

Felejtsd el a franchise példát, ahol a számlázott összeg relatív, és a nyereséget a
franchisornak adod. Ez egy SZABAD ÜZLETI MODELL, a TE ÜZLETED, TE
STÚDIÓD, TE SZÁMLÁZÁSOD, TE NYERESÉGED és a mi elkötelezettségünk.
Jelen vagyunk több mint 40 országban, több mint 300 stúdióval.

Nemzetközi jelenlét több, mint 40 országban



Mire van szükségem?

EMS Revolution családunkhoz való tartozás ingyenes csatlakozást:

Szabad üzleti modell

Mit ajánlunk?

Egyszerűen szerezd be a Nyist meg saját stúdiód csomagot, valamint hogy
elegendő akarattal és energiával rendelkezz. Minden eszközt, tapasztalatot és
támogatásunkat kihasználhatsz.

A stúdió belső és külső kialakítása pontos méretekkel
Reklám és grafikai anyagok testreszabása: brossúra, szórólapok, 
falmatrica, roll-up
Jelentlét a honlapunkon, mint bemutató és referencia sportcentrum
Heti központi támogatás a közösségi hálózatokhoz
Edzési és cselekvési protokoll
Know-how és tanácsadás a stúdió megnyitásához
Hivatalos akkreditálás az elektrostimulációban

DÍJAK NÉLKÜL 
SEM JOGDÍJFIZETÉS 
HŰSÉGNYILATKOZAT NÉLKÜL 



 

EMS REVOLUTION®
STÚDIÓ CSOMAG

SPORTKÖZPONTOK
SZOFTVERES KEZELÉSE

EMS MONITOROZÓ STÚDIÓ
SZOFTVER

4 db 3.-ik generációs
EMS Revolution® teljes körű
elektrostimulációs eszköz
4 teljes EMS Bio neoprén ruházat
1 rádiófrekvenciás távirányító EMS
eszközhöz
16 aláöltöző szett
4 Gumilabda szett
2 Vízpermetező

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

Személyre szabott Ems Revolution® 
3.0 alkalmazás iOS / Android 
rendszerhez (értesítések,naptár, 
foglalás, hírek, fizetések, szociális 
hálózatok)
Ügyfélkezelés
A létesítmények 
programszervezése és ellenőrzése
Bérlet / Partner ellenőrzés
Gazdasági ügyintézés
Központi jelentések és statisztikák 
kezelése
Időpont online foglalása
Privát intranet az ügyfelek számára
Személyre szabott edzési lehetőség
Folyamatos technikai támogatás

Nyisd Meg Saját Stúdiód
3.-ik Generaciós Csomag (4 felhasználó) 

VIRTUÁLIS VALÓSÁG

Oculus GO Standalone Virtuális
Valóság Headset - 32GB
Training worlds Virtual 360 Fit®
szoftver virtuális edzővel



 

SZABAD ÜZLETI MODELL EXTRAS

Tanácsadás a stúdió külső és
belső kialakításához
Reklám és grafikai anyagok
átadása (brossúra, szórólapok,
roll-up, stb.)
Jelenlét honlapunkon mint
referenciaközpont
Központi támogatás a közösségi
hálózatokhoz
Know-how és tanácsadás az EMS
Revolution® központ
megnyitásához

Testösszetétel mérő 
(bioelektromos impedanciát 
vizsgáló mérleg
a testszövetek felméréséhez)
Felhasználói kézikönyv
Edzés tanfolyam
Képzés és képzési tanúsítvány
mint személyi edző elektromos
izomstimulálásban

Nyisd Meg Saját Stúdiód
3.-ik Generaciós Csomag (4 felhasználó) 



• Buenos Aires, Argentína

• Rosario, Santa Fe, Argentína

• Perth, Ausztrália

• Wiener Neustadt, Ausztria

• Minsk, Fehéroroszország

• Cochabamba, Bolívia

• Iquique, Chile

• Florida, Chile

• La Serena, Chile

• Los Angeles, Chile

• Providencia, Chile

• Santiago, Chile (3 sportcentrumok)

• Bogotá, Kolumbia (3 sportcentrumok)

• Palmira, Kolumbia

• Villavicencio, Kolumbia

• Quito, Ecuador

• Új-Kairó, Egyiptom

• Dubai, Egyesült Arab Emírségek

• Aix En Provence, Franciaország

• Reims, Franciaország

Buenos Aires, Argentine

Rosario, Santa Fe, Argentine

Perth, Australie

Wiener Neustadt, Autriche

Minsk, Biélorussie

Cochabamba, Bolivie

Guatemala

Budapest, Hongrie

Juzestán, Iran

Bassorah, Irak

Terracina, Italie

Kazakhstan

Legújabb EMS forradalmi sportcentrumok

• Guatemala

• Budapest, Hungary

• Juzestán, Iran

• Basra, Iraq

• Terracina, Italy

• Kazakhstan

• Shymkent, Kazakhstan

• Dbayeh, Mont-Liban, Lebanon

• Tripoli, Lebanon

• Querétaro, Mexico

• Poznan, Poland

• Cheboksary, Russia

• Kaliningrad, Russia

• Nakhodka, Russia

• Rostov-on-Don, Russia

• St. Petersburg, Russia

• La Chaux-de-Fonds, Switzerland

• Nyon, Switzerland

• Irpen, Ukraine

Több, mint 300 sportcentrum bízott meg bennünk,
40 különböző országban.





www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


