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Body Clock First Choice EMS urządzenie do wzmacniania
mięśni
 

cena: 289,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Body Clock

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

First Choice EMS jest wszechstronną i nowoczesną metodą stymulacji mięśni.

Urządzenie First Choice EMS brytyjskiej firmy Body Clock wypracowało sobie pozytywną opinię lekarzy, którzy polecają je jako niezwykle
bezpieczne i skuteczne metody stymulacji mięśni.

EMS do swojego działania nie potrzebuje żadnych preparatów. Brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań).

Co to jest EMS

Elektryczne Stymulatory Mięśni (EMS) to metoda stosowana w kosmetyce od lat. Niezastąpiona jest w celu zmniejszenia obwodu,
eliminacji tkanki tłuszczowej czy cellulitu. Urządzenia te sprawdzają się również idealnie jako masażery.

Elektryczna Stymulacja Mięśni EMS bywa często nazywana w skrócie elektrostymulacją. EMS działa poprzez łagodne impulsy
elektryczne przekazywane przez elektrody do tkanki mięśniowej i tłuszczowej znajdującej się pod skórą.

Impulsy EMS sprawiają, że mięśnie kurczą się a następnie rozciągają. Wystarczy umieścić na ciele elektrody i włączyć urządzenie.
Elektrostymulacja korzysta z zewnętrznego źródła energii i gdy delikatny prąd płynie przez elektrody mięśnie pracują. Prąd wysyłany jest
przez elektrody przyklejone do ciała. Powoduje to wymuszoną akcję mięśni.

Urządzenie ma zaprogrogramowane 3 specjalne programy:  

CYCLE MODE - program cykliczny (standardowy tryb pracy dla wzmacniania i stymulacji mięśni).
CONTRACTION MODE - program skurczowy (wywołuje skurcz oraz rozkurcz mięśni w odstępach czasu ustawionych przez
użytkownika).
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RECIPROCAL MODE - program odwrotny (najbardziej przydatny przy wzmacnianiu i stymulacji dwóch przeciwstawnych grup
mięśni jednocześnie np. bicepsów na Kanale 1 i tricepsów na Kanale 2. Kanały 1 i 2 działać będą niezależnie wzmacniając
wpierw biceps a następnie triceps. Ten tryb można wykorzystywać do wzmacniania mięśni kończyn, ramion, brzucha itp.)

Jak często powinno stosować się First Choice EMS

Do stymulacji dużej grupy mięśni poleca się 30 minutową kurację raz bądź dwa razy dziennie.

Główne zalety EMS to:

zmniejszenie obwodu ciała,
poprawa krążenia krwi,
pobudzenie mięśni,
redukcja tkanki tłuszczowej,
przywrócenie pracy mięśni, np. po wylewie.

Najważniejsze cechy urządzenia:

łatwa obsługa,
niewielki rozmiar,
niska cena,
regulator czasowy,
duże przyciski,
łatwo zmienialna intensywność impulsów,
3 moduły pracy.

KIEDY NIE MOŻNA UŻYWAC Smart TENS

Nie używaj Smart TENS gdy masz rozrusznik serca.
Jeżeli cierpisz na epilepsje, choroby serca, masz metalowe implanty lub cierpisz na ból niewiadomego pochodzenia - skonsultuj
się z lekarzem o możliwości stosowania urządzenia.
Nie używaj w trakcie ciąży. Bezpiecznie możesz go używać dopiero po 37 tygodniu ciąży.
Nie używaj do uśmierzania bólu niewiadomego pochodzenia, który może wymagać nagłego leczenia.
Jeśli jesteś w ciąży nie umieszczaj elektrod na brzuchu.

OPAKOWANIE ZAWIERA

4 przyklejane elektrody,
instrukcja obsługi,
2 zestawy przewodów,
1 bateria 9v PP3.

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu na urządzenie. Akcesoria takie jak kable, sondy czy elektrody są częściami roboczymi urządzeń,
konieczność okresowej wymiany w miarę użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Gwarancja na akcesoria wynosi 3 miesiące od daty
zakupu.
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