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K I E D Y K O L W I E K !

NAWET 50 000 IMPULSÓW W CIĄGU 30 MINUT ! ! !

Ren SCULPT
4 głowice - MOC aż 10 TESLA !

Sprzedaż urządzeń 

Tel.   787 002 004



MOŻESZ jednocześnie modelować
 prawie całe ciało 

4 głowice !
2 większe płaskie przystosowane są do dużych partii mięśni
a 2 mniejsze zaokrąglone idealnie dostosowane kształtem 

do obejmowania łydek lub ramion

Sprzedaż urządzeń 

Tel.   787 002 004



Wbudowane gotowe 

PROGRAMY

DLA KOBIET 
I 

MĘŻCZYZN !

  EKRAN dotykowy !



• Badania medyczne pokazują, że spolimeryzowane magnetyczne 
urządzenie wyszczuplające może skutecznie zwiększyć mięśnie o 16% 
jednocześnie z redukcją tłuszczu o 19% po zakończeniu serii zabiegów. 

• Przebudowuje mięśnie brzucha, modeluje linie biodra i V-linie na 
brzuchu. 
• Poprawia zwiotczenie mięśni brzucha i tworzy mięśnie brzucha w linii V 
oraz napiete mięśnie brzucha. Jest szczególnie odpowiedni dla matek, 
które mają powiększony obwód talii i luźny brzuszek z powodu oddzielenia 
mięśni po porodzie. 
• Uaktywnia regenerację kolagenu tkanki mięśniowej dolnej części 
miednicy, napina luźne mięśnie dna miednicy, często rozwiązuje problem 
infiltracji moczu i nietrzymania moczu 
• Ćwiczenia wzmacniają mięśnie rdzenia, w tym mięśnie brzucha dużych 
mięśni rdzeniowych (mięśnie proste brzucha, skośne zewnętrzne, skośne 
wewnętrzne i poprzeczne brzucha) oraz mięśnie pośladkowe maksymalne 
w małych mięśniach rdzenia. Podstawowe grupy mięśni mogą chronić 
kręgosłup, utrzymywać stabilność rdzenia, utrzymywać prawidłową 
postawę, poprawiać umiejętności sportowe i zmniejszać ryzyko kontuzji, 
zapewniać wsparcie strukturalne dla całego ciała i tworzyć młodzieńcze 
ciało. 

Najnowsza generacja: 0 - 10 Tesli!
Czas trwania impulsu 300ys 

Waga: 65 kg 
Z PODWÓJNYM układem chłodzenia ! 

Energia 3500 W. 

WAŻNE INFORMACJE dla gabinetów ZAINTERESOWANYCH KUPNEM 
URZĄDZENIA:

10% zniżki na naszą maszynę wystawową, dostępna od zaraz! Każda 
maszyna wystawowa ma nie więcej niż 3-4 tygodnie i jest stosowana tylko 
do krótkich prezentacji. 
Czas dostawy nowej maszyny: 19 dni 

Gwarancja i Szkolenie użytkowników

ZASADA DZIAŁANIA
HI-EMT TO MAGNETYCZNA STYMULACJA MIĘŚNI, DUŻA UTRATA 
MASY MIĘŚNIOWEJ I MASY CIAŁA

Seria Ren Body Shaper to linia maszyn opracowanych przez 
producentów liderów rynku, aby sprostać rosnącym potrzebom ludzi 
w zakresie kształtowania sylwetki.

RenaSculpt nie tylko odchudza, ale także wzmacnia mięśnie i podnosi linię 
bioder. 

HIFEM to elektromagnetyczna stymulacja mięśni, bezbolesna i bez potu, 
wygodna i szybka. 
30 minut leżenia odpowiada aż 5,5 godziny treningu.  
Odpowiada to wykonaniu 20000 brzuszków (brzuch) lub przysiadów 
(pośladki) w ciągu 30 minut podczas leżenia i relaksu. 

Korzystanie z technologii HI-EMT (High Intensity Focused Electromagnetic 
Technology) pozwala w trybie stałym rozszerzać i kurczyć mięśnie, co jest 
równoznaczne z ekstremalnym treningiem, który głęboko zmienia 
wewnętrzną strukturę mięśni i sprawia, że miofibryle rosną (komórki 
mięśniowe rozbudowują się) i wytwarzają nowe włókna mięśniowe (wzrost 
mięśni), co zwiększa gęstość i objętość mięśni. Technologia HI-EMT może 
spowodować, że mięsień osiągnie 100% granicę skurczu, w wyniku czego 
ulegnie rozpadowi duża ilość tłuszczu. Kwasy tłuszczowe są rozkładane 
przez trójglicerydy i gromadzą się w dużych ilościach w komórkach 
tłuszczowych. Poziom kwasów tłuszczowych staje się wysoki, co prowadzi 
do apoptozy komórek tłuszczowych i jest eliminowane z normalnego 
metabolizmu organizmu w ciągu kilku tygodni. Dlatego urządzenie może 
wzmacniać i zwiększać mięśnie, jednocześnie redukując tłuszcz. 

5 różnych programów  idealnie uzupełniających wszelkie oczekiwania 
klientów: 
- Tryb treningu interwałowego HIIT o wysokiej intensywności 
- Hipertrofia: tryb treningu mięśni (tryb treningu mięśni koncentruje się na 
wzroście mięśni) 
- Siła: tryb treningu siły mięśni (tryb treningu siły mięśni jest jak trening 
siłowy) 
- Combo 1 (HIIT + hypertrophy): wzmocnienie trybu treningowego w celu 
zwiększenia masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej (HIIT & 
HIPERTROPHY) 
- Combo 2 （Hipertrofia + siła）: wzmacnianie budowy mięśni i tryb 
treningu siłowego (hipertrofia i siła) Sprzedaż urządzeń 

Tel.   787 002 004



Jak dużo czasu to zajmuje?
Każda sesja trwa tylko 30 minut, ale generalnie zalecany jest 
program od czterech do sześciu sesji w ciągu dwóch tygodni, a 
jedna sesja kontrolna około sześciu do ośmiu tygodni po niej. 
  
Co muszę zrobić, aby przygotować się do sesji?
Chociaż nie musisz nic konkretnie robić, sesje będą wygodniejsze, 
jeśli nie będziesz jadł przez około godzinę przed wizytą. 
  
Co muszę zrobić po sesji?
Ponownie, nie ma nic szczególnie zalecanego, możesz od razu 
wrócić do swojej codziennej rutyny. 
  
Jakie to uczucie?
Do mięśni dociera impuls elektromagnetyczny, który może wahać 
się od łaskotania do uczucia przypominającego napinanie mięśni 
podczas ćwiczeń.  Renasculpt ma 10 ustawień intensywności, ale 
nasi doświadczeni operatorzy nigdy nie ustawią ustawienia zbyt 
wysokiego dla Twojego poziomu tolerancji. Niektórzy klienci 
uważają to uczucie za przyjemne i nawet kładą się spać podczas 
sesji. 
  
Jak szybko to działa?
Średnio wyniki można zobaczyć po trzeciej lub czwartej sesji. 
Dalsze widoczne różnice można zauważyć po 2 do 4 tygodniach 
po czwartej sesji, a obszar będzie się poprawiał przez kilka 
tygodni. 
  
Czy potrzebuję więcej sesji?
W zależności od stylu życia może być konieczne wykonanie 
jednego lub dwóch zabiegów co sześć miesięcy.

Szybko i bez wysiłku możesz budować mięśnie, jednocześnie 
spalając tłuszcz! 

Re Sculpt wykorzystuje technologię elektromagnetyczną 
skoncentrowaną o wysokiej intensywności do budowania, 
wzmacniania i / lub napinania mięśni brzucha, pośladków, górnych 
części nóg lub ramion w celu uzyskania najlepszych rezultatów 
rzeźbienia ciała. Odpowiada to wykonaniu 20000 brzuszków 
(brzuch) lub przysiadów (pośladki) w ciągu 30 minut podczas 
leżenia i relaksu. 
  
Re Sculpt:
  
* jest dla mężczyzn i kobiet 
* buduje mięśnie i spala tłuszcz 
* odpowiednik 20000 ruchów mięśni lub 5,5 godziny ćwiczeń na   
siłowni 
* bez przestojów, bez igieł, całkowicie bezinwazyjne 
* można wykonać zabieg będąc całkowicie ubranym 
  
Zalecamy 4-6 sesji w ciągu 2 tygodni, a następnie 5 sesję 6-8 
tygodni później. 
  
Średnio klienci zwiększają masę mięśniową o 16% i redukują tłuszcz 
o 19%, jednocześnie zmniejszając obwód talii i zwiększając 
metabolizm. 
  
Najczęstsze pytania:
 
Kto może robić Resculpting?
Niemal każdy może korzystać z tej technologii. Istnieje kilka 
przeciwwskazań, na przykład nie możesz tego zrobić, jeśli jesteś w 
ciąży lub masz wszczepioną technologię chirurgiczną, taką jak 
rozrusznik serca lub podobny. Nasi w pełni wyszkoleni operatorzy 
przeprowadzą Cię przez wszystkie potencjalne problemy podczas 
pierwszej sesji. 
  
Czy Re Sculpt to to samo co Emsculpt? 
Obydwa używają technologii elektromagnetycznej skoncentrowanej 
o wysokiej intensywności, aby stymulować mięśnie, co skutkuje 
tonizacją mięśni i redukcją tkanki tłuszczowej. Re Sculpt posiada 
specjalne programy do budowania, tonowania i wzmacniania mięśni, 
odchudzania lub ich kombinacje. 

Sprzedaż urządzeń 

Tel.   787 002 004



B
Y

 A
L

U
N

A
 M

E
D

IC
A

L

UNIKALNE   PARAMETRY !
Wielka  MOC 

Ponad 3500 WAtt 

AŻ 10 TESLA
 punktowe natężenie pola magnetycznego 

PROFILOWANE głowice !!!
Układają się idealnie do ramion i łydek

Sprzedaż urządzeń 

Tel.   787 002 004



  Re SCULPT na świecie

Ameryka Południowa

USA  
Kanada  
Meksyk

Ameryka Południowa
Brazylia 

Argentyna 

EUROPA

Polska  
Niemcy 
Szwajcaria 
Włochy 
Francja 
Wielka Brytania

Azja

Japonia 
Chiny 
Korea

INFORMACJE i Sprzedaż urządzeń 

Tel.   787 002 004

MOŻLIWE modele przenośne! 
Także do wypożyczania!


