
FREEDOM
PACHET
PERSONAL

Tu carei generatii
ii apartii?



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 �ziologici, cum ar � 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.



 

Tehnologia de ultima generatie cu un antrenament complet de 20 de minute.

A 3-a Generatie in Electrostimulare

EMS Revolution® reprezintă un nou concept de instruire care include tot 
echipamentul necesar pentru efectuarea unui antrenament avansat de 
electrostimulare în centrele sportive sau cu antrenori personali, cu diferite 
programe de instruire și intensități, 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.



Comparație între generații diferite

Generatie Prima generatie
- Cabluri -

A doua generatie
- Wireless -

A 3-a generatie
- Libertate -

Libertate de
miscare Nu Da Da

Undele
Radio Limitat Limitat Nelimitat

Securitatea
Semnalului Da Nu Da

Durata
bateriei

Conectat
la retea

48 h 48 h

Dependența de
dispozitivul central Da Da Nu

Mai multi useri Nu Da Nelimitat



Caracteristici Tehnice

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

Diferite programe de formare 
prestabilite: 
- 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



Grabar

ANDY

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.
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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.



Rezultate raport și urmărire

Raport de rezultate

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, 
diferențiind clar concurența oferind un produs de 100% eficient. Sistem unic 
care trimite automat rapoarte de rezultate clientului cu datele de 
antrenament efectuate.



INCORPORATI ÎN CENTRUL DUMNEAVOASTRA
CEA MAI RECENTA TEHNOLOGIE

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:    

Noi punem la dispozitie toate cunostintele noastre dupa ani de 
experienta pe piata EMS (Electro Muscle Stimulation). Datorita 
experienței noastre de pe piata, am descoperit TOATE cheile 
pentru a amortiza imediat echipa liderului de piata. 

Noi vă vom oferim modelul nostru de afaceri, astfel încât sa 
puteti obtine o referinta sigura si de calitate, reducând riscul 
la minim.

Ergonomic

Rezistent

Elastic

Ușor de spălat și de utilizat.



 

A 3-A GENERATIE FREEDOM
PACHET PERSONAL

EMS Revolution® 3rd Generation
Dispozitive avansate de 
electrostimulare

1 EMS Bio-Jacket (Neoprene,
electrodes,wires, bracelets)

4 seturi lenjerie EMS

2 seturi mingi de mana

1 pompa de stropire a electrozilor

SOFTWARE EMS MONITORIZAREA
STUDIOULUI 

Tableta Lenovo 10.1”

1 dispozitiv de ultima genratie
Scosche USA pentru montiorizarea
ritmului cardiac

1 licenta pentru monitorizare Live -
Monitorizarea parametrilor
fiziologici

1 licenta pentru softwaerul antrenor
virtual (> 250 exercitii)

1 licenta pentru softwaerul cu
raport automat

A 3-a Generatie Freedom Pachet Personal
(1 utilizator)

EXTRA

Garanție de 2 ani pentru 
software și dispozitive

Manualul utilizatorului

Curs de antrenament

Certi�cat profesional pentru 
antrenamentul EMS



A 3-a Generatie Freedom Pachet Personal
(1 utilizator)



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


