
UTRATA WAGI BEZ ĆWICZEŃ
 Łatwa utrata wagi poprzez stymulacje neuromięśniową

Budowanie mięśni

Utrata tkanki tłuszczowej

Aplikacje zabiegowe





Technologia, 
która działa.

WZMACNIANIE MIĘŚNI WYKORZYSTUJĄC TECHNOLOGIĘ FMS

BodyLab jest urządzeniem rozwijającym budowę mięśni oraz kształtującym sylwetkę, które wykorzystuje innowacyjną technologię FMS (Skoncentrowana Stymulacja 

Magnetyczna). Mięśnie pacjenta są stymulowane skurczami supramaksymalnymi (do 2,5 Tesli), tym samym zwiększając metabolizm oraz pobudzając znaczącą 

redukcję tkanki tłuszczowej. BodyLab może być stosowany w wielu obszarach ciała i redukuje lokalne depozyty tłuszczowe. Zabiegi wykonywane urządzeniem 

BodyLab mogą znacząco zwiększyć objętość mięśni, poprawić ich rzeźbę, i wpłynąć na lepszą posturę - w zaledwie kilku sesjach zabiegowych. 

Celem skurczy supramaksymalnych mięśni jest poprawa napięcia mięśni i wywołanie silnej reakcji metabolicznej, co stymuluje redukcję tłuszczu. Istnieje wiele zalet 

redukcji tkanki tłuszczowej, włączając w to minimalizację ryzyk związanych ze zdrowiem jak np. cukrzyca typu 2, wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, udar czy 

problemy związane z ciążą.

Sesja zabiegowa składa się z około 8 zabiegów, wykonywanych 

2 razy w tygodni. Zabieg zajmuje około 20-30 minut. Dla widocznych 

rezultatów, rekomenduje się wykonanie jednego zabiegu 

przypominającego co 3 - 6 miesięcy. 

+ Skurcze supramaksymalne dla głębszej stymulacji mięśni.

+ Intensywna lipoliza w komórkach tłuszczowych.

+ Apoptoza po uszkodzeniu komórek tłuszczowych,

która prowadzi do oczekiwanej redukcji tłuszczu

+ Budowa mięśni ze względu na błyskawiczne wyładowanie nerwu

i skurcz włókien



INTENSYWNOŚĆ 
2,5 TESLI

DO 150 HZ

PREDEFINIOWANE 
PROGRAMY WRAZ 

Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH EDYCJI

ŁATWY W UŻYCIU, 
NIEZALEŻNA 

TECHNOLOGIA



BodyLab

Głowice

Urządzenie BodyLab oferuje dwie głowice 

zabiegowe. Są one odpowiednie w zabiegach 

na brzuch, pośladki, nogi i ramiona.

+ Supramaksymalna aktywacja

+ Brak interwencji w obszarze skóry

+ Efektywne w różnych obszarach ciała

+ Nieinwazyjny system

+ Mniejsze ryzyko czynników związanych z wstępnym 
stadium otyłości i otyłości brzusznej

+ Maksymalny komfort - całkowicie bezbolesna procedura

+ Łatwe w użytkowaniu

ERGONOMICZNY 
KSZTAŁT

ŁATWE 
W UŻYCIU

ŁATWE 
W CZYSZCZENIU

LEKKIE



BodyLab działa na różnych obszarach ciała i redukuje lokalne depozyty 

tłuszczowe, rzeźbi i zwiększa mięśnie, a także poprawia posturę w zaledwie 

kilku sesjach.

Obszary
zabiegowe

+ Brzuch

+ Pośladki

+ Biodra

+ Nogi

+ Ramiona



Od ponad 40 lat Asclepion Laser Technologies jest międzynarodowym liderem w branży medycznych technologii laserowych. 

Tworzy zaawansowane systemy laserowe na potrzeby dermatologii, medycyny estetycznej i chirurgii. Siedziba firmy znajduje się 

w Dolinie Optycznej w Jenie, która jest znana na całym świecie, jako główny ośrodek niemieckiego przemysłu optycznego. Asclepion 

stale inwestuje w badania i rozwój nowych technologii. Obecnie już w ponad 70 krajach klienci zaufali technologii "Made in Germany" 

oraz technologii naukowej Asclepion. 

BodyLab, pierwsza generacja produktów na ciało Asclepiona, jest poparta efektywną 
technologią, maksymalnym bezpieczeństwem i najwyższą jakością.

W naszym rozumieniu najwyższa jakość to filozofia, w centrum której jest klient. Dokładamy wszelkich starań aby zaoferować nie tylko 

najlepszą technologię, ale także całe spektrum usług: wsparcie 360° dla Twojego biznesu.

 
P O N A D

10  000  000
usatysfakcjonowanych

pacjentów

P O N A D

10  000
użytkowników na całym świecie

ASCLEPION 
KOMPETENCJA, DOŚWIADCZENIE, SUKCES

Zarówno szkolenia regionalne, jak i międzynarodowe 
są regularnie organizowane w naszym centrum 
szkoleniowym w Jenie. W ten sposób dostarczamy 
Naszym klientom całą wiedzę, której potrzebują do 
bezpiecznego i skutecznego działania za pomocą 
naszych urządzeń laserowych.

Dowiedz się więcej na:
www.asclepion.com/academy

Dostępna jest szeroka gama narzędzi marketingowych 
na stronie WEBCLUB firmy Asclepion. Platforma 
internetowa została zaprojektowana w taki sposób, 
aby był dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich 
najnowszych wiadomości i ważnych dokumentów dla 
sukcesu twojego gabinetu.

Dowiedz się więcej na:
www.asclepion.com/webclub

Nasza wysoce wyspecjalizowana pomoc techniczna, 
realizowana zarówno bezpośrednio, jak i przez sieć 
lokalnych dystrybutorów obejmuje proces od instalacji, po 
pomoc w przypadku uszkodzenia czy dostawę części 
zamiennych.

Dowiedz się więcej na:
www.asclepion.com/service

TRENING & EDUKACJA MARKETING & WEBCLUB OBSŁUGA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NOVA GROUP  |  ul. Puławska 538  |  02-884 Warszawa  |  tel.  +48 22 646 33 00, +48 602 335 444 |  www.novagroup.pl

Technologia Pole elektromagnetyczne

Z N A J D Ź  N A S

wwww.novagroup.pl
ZAWSZE NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE PRODUKTOWE

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
info@dekalaser.com 
www.dekalaser.com

Intensywność Do 2,5 Tesli

Częstotliwość 1 Hz do 150 Hz

Czas impulsu 250 µs ± 20 %

Wyświetlacz Dotykowy wyświetlacz  10,4" LCD

Wymiary 34 cm x 90 cm x 67 cm (W x H x D)

Waga Około 53 kg




