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Do której generacji 
należysz?



Elektrostymulacja 3-ciej generacji
Zaawansowany trening EMS zmusza do jednoczesnej pracy 350 partii
mięśni. Całkowity trening trwa jedynie 20 minut i zalecamy go powtarzać
dwa razy w tygodniu.

Waga bioimpedancyjna
Dzięki najnowszej technologii bioimpedancji, która zajmuje się 
analizowaniem tkanek ciała, możemy uzyskać takie wyniki jak: procent 
masy mięśniowej, procent masy tłuszczowej, procent kości, tłuszcz 
trzewny, BMI.

Monitorowanie na żywo
Możesz poznać takie parametry jak częstotliwość bicia serca, ilość
spalanych kalorii i obszary objęte treningiem.

Trener wirtualny
Ponad 250 ćwiczeń, różne poziomy zaawansowania, dzięki czemu
użytkownik może być całkowicie niezależny.

Wynik z rezultatami
Unikalny system automatycznie wysyła wyniki osiągnięte podczas 
treningu na maila użytkownika.



Elektrostymulacja trzeciej generacji

 

EMS Revolution® to całkowicie nowa koncepcja treningu. Obejmuje
niezbędne wyposażenie potrzebne do zaawansowanych treningów
elektrostymulacji w ośrodkach sportowych, z pomocą trenerów
personalnych, z różnymi programami szkoleniowymi i intensywnością
ćwiczeń, oprogramowaniem do monitorowania na żywo, wirtualnym
trenerem i raportem wyników automatycznych.

Trzecia generacja to nowość technologiczna w elektrostymulacji mięśni.
Jest to pierwszy system elektrostymulacji, który pokonuje wszystkie
ograniczenia wszystkich urządzeń tego typu. Pokonuje ograniczenia takie
jak niestabilny sygnał, w przypadku systemów bezprzewodowych oraz brak
swobody ruchu, co miało miejsce w przypadku maszyn z kablami.

Udało nam się znaleźć sposób na maksymalna funkcjonalność maszyny.
Teraz jesteśmy w stanie zaoferować system EMS z nieograniczoną
swobodą ruchu i całkowicie stabilnym połączeniem, ponieważ nie ma
połączenia bezprzewodowego, a radiofrekwencyjne.

Dodatkowo, trener będzie miał pełną kontrolę nad różnymi urządzeniami 
jednocześnie. Jest to możliwe dzięki zdalnemu pilotowi dołączonemu do 
profesjonalnego pakietu, który pozwoli na modyfikację wszystkich parametrów 
treningowych w dowolnym momencie sesji.



Porównanie różnych generacji 

Generacja 1-sza generacja -
kable

2-ga generacja -
bezprzewodowość

systemu

3-cia generacja -
całkowita wolność

Swobodność
poruszania się Nie Tak Tak

Typ sygnału Limitowany Limitowany Nielimitowany

Bezpieczeństwo
sygnału Tak Nie Tak

Żywotność
baterii

Podłączony do
sieci 48h 48h

Zależność od
głównego urządzenia Tak Tak Nie

Wielu
użytkowników Nie Tak Nielimitowany



Dane techniczne

10 niezależnych kanałów 
(mięśnie czworogłowe - udowe -
pośladkowe - brzuszne - skośne -
lędźwiowe - plecy - piersiowe -
biceps - triceps)

Różne programy szkoleniowe:
- Tonifikacja / przyrost mięśni
- Utrata masy ciała / Cardio
- Anty celulit
- Relaks

Modyfikacja i dostosowanie
wszystkich parametrów
- Częstotliwość 0-250 Hz
- Głębokość 0-500 msg
- Czas skracania
- Czas relaksu

Bateria: 48h

Zasięg: Nielimitowany
(JEDYNY na rynku)

Całkowicie bezpieczne
połączenie

Niezależność użytkownika

Wielu użytkowników (bez
ograniczeń)

Wolność ruchu



Waga bioimpedancji elektrycznej

Zestaw ¨Otwórz własne centrum¨ zawiera specjalistyczną wagę, która
dokonuje analizy składu ciała. Wskazuje takie dane jak: procent masy
mięśniowej, procent masy tłuszczowej, procent tkanki kostnej, ilość 
tłuszczu trzewnego i BMI. Z czterech elektrod znajdujących się w podstawie 
wagi, wysyłane są sygnały o niskiej częstotliwości, która krąży pomiędzy cieczą
tkanki mięśniowej, a opornością tkanki tłuszczowej.

Biorąc pod uwagę oporność i dane takie jak: płeć, wzrost i waga, procent
tłuszczu w ciele każdej osoby oblicza się za pomocą równań:

% tłuszczu
% wody w ciele
% masy mięśniowej
% trzewnej tkanki tłuszczowej
Podstawowa szybkość przemiany materii
Indeks BMI



Monitorowanie na żywo
parametrów fizjologicznych

Oprogramowanie do monitorowania na żywo EMS Revolution pobiera
parametry fizjologiczne takie jak: tętno, zużyte kcal, strefy treningowe i
całkowity efekt treningu. 

Aby monitorowanie było możliwe i dane fizjologiczne były dokładne, przed 
treningiem użytkownik musi założyć pulsometr a także kombinezon do 
elektrostymulacji.
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Wirtualny trener oprogramowanie

Wirtualny trener to unikalne oprogramowanie oferujące ponad 250
ćwiczeń. Dzięki treningom przy pomocy wirtualnego trenera użytkownicy
mogą bezpiecznie korzystać z elektrostymulacji i uzyskać widoczne
rezultaty już po kilku sesjach. 

Można trenować kilka osób tym samym czasie przy pomocy jednego trenera 
personalnego.



Raport z wynikami

Najbardziej atrakcyjną informacją dla klienta jest ile kcal zostało zużytych
podczas treningu, które partie mięśni wykonały najcięższą pracę i jaki był
procent treningu każdej z tych partii. Dzięki tej technologii nasza marka
oferuje w 100% skuteczny produkt i wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji.
Unikalny system automatycznie wysyła wyniki do klienta po zakończonym
treningu.

Twój raport wyników



 

PROFESJONALNY ZESTAW 3-CIEJ
GENERACJI MULTI-USER

2 Zaawansowane urządzenia
3-ciej generacji EMS Revolution
Freedom

2 EMS Bio-kombinezony (Neopren, 
electrody, kable, bransoletki)

Pilot zdalnego sterowania o
częstotliwości radiowej

8 Par bielizny do ćwiczeń EMS

2 Piłeczki ręczne do ćwiczeń

Spray

OPROGRAMOWANIE EMS
MONITORING STUDIO

Tablet Lenovo 10.1 cali

2 Pulsometry Scosche USA
najnowszej generacji
monitorujące pracę serca

2 Licencje na oprogramowanie
live monitoring parametrów
fizycznych

2 Licencje na trenera
wirtualnego (> 250 treningów)

2 Licencje na automatyczny
raport z wynikami po treningu

Profesjonalny Zestaw 3-ciej Generacji
Multi-user (2 Użytkowników)

EXTRAS

Sprzęt do monitorowania 
budowy ciała (Bioimpedancja 
do pomiaru tkanki)

Instrukcja obsługi

Kurs treningowy

Profesjonalny certy�kat EMS
Tranining



Profesjonalny Zestaw 3-ciej Generacji
Multi-user (2 Użytkowników)



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


