EM Power
Slim
Bygger muskler och förbränner fett
medan du vilar.

EM Power Slim´s behandling motsvarande mer än 20 000
smärtfria situps eller knäböj.
En enda behandling tar bara 20 till 30 minuter, 2-3
behandlingar per vecka, skulle vara tillräckligt för ett perfekt
resultat för de flesta. Generellt rekommenderas 4-6
behandlingar.

More than 20,000 Sit-ups

Träningsprogram.
EM Power Slim`s unika träningsprogram består av en serie av ett
faktiskt fysiskt träningsprogram, som är idealiskt utformat för
maximal stimulering som leder till bästa resultat.
Dessutom är EM Power Slim en extremt effektiv behandling som
äger rum under 10-14 dagar, snarare än månader.

Technical advantages
 High-energy electromagnetic wave training
 CircSlim squeezes the muscle
 Unique refrigeration system
 5 sports design patterns

Två handenheter som placeras på det område som man vill
behandla som t.ex mage, lår eller rumpan. HI-EMT (High-

Intensity Electromagnetic Muscle Trainer) är den medicinska tekniken
som används inom estetisk medicin. Den använder fokuserat
elektromagnetiskt fält med säker intensitetsnivå.

Elektromagnetiskt fält passerar icke-invasivt genom kroppen och
interagerar med motorneuroner som därefter utlöser superamaximala
muskelsammandragningar.

Icke-invasiv medicinsk teknik som används för att stärka och
återbilda muskler via interaktion mellan magnetfältet och
patientens vävnad.
I motsats till frivilliga muskelsammandragningar är de supra
maximala sammandragningarna oberoende av
hjärnfunktionen.
HI-EMT tekniken använder ett specifikt frekvensområde
som gör att musklerna får jobba hela tiden under
behandlingen.

Specifikation
Principles: High frequency and high intensity pulsed electromagnetic waves
Intensity adjustment: 1-100%
cooling system: Air-cooled
Sport mode: 6 modes
Magnetic field strength: 1-7 Tesla
Pulse frequency: 10-150HZ
Pulse Width: 100us
Current waveform: Symmetrical biphasic waveform

18%
Bygger Muskler

Bränner Fett

EFFEKTER PÅ MUSKLER
Nyligen genomförda studier rapporterade
att i genomsnitt 17 - 18% ökning av
magmuskeltjockleken observerades hos
behandlade patienter en till två månader
efter HI-EMT-behandlingar.

EFFEKTER PÅ FETT
Flera nyligen genomförda studier med CT-,
MRI- och ultraljudsutvärderingar har
rapporterat cirka 21% minskning av
subkutant fettlager hos patienter som
behandlats med HI-EMT-baserad enhet på
buken.

21%

EM Power Slim är den mest avancerade och intensiva elektriska
muskelstimulatorn. Fokuserat elektromagnetiskt fält passerar genom all
hud och fett för att effektivt stimulera musklerna, vilket ger de mest
intensiva kontinuerliga sammandragningar som är idealiska för muskelväxt
och fettförbränning.
En mängd kliniska studier från USA visar med hjälp av Ultraljud, CT röntgen
och Magnetröntgen att klienter har minskat över 20 % i fett och ökat 18% i
muskelmassa efter behandlingen är klar.

Average increase 18% in
Behandlingen utförs med att kunden ligger på en brits.
muscle mass
En behandling tar 20 och 30 minuter. Som ett resultat av den icke-invasiva
Average fat reduction 21%
och praktiskt taget smärtfri behandling kan patienten återuppta sina
normala dagliga aktiviteter omedelbart efter behandlingen.
Behandlingsområden
 Mage
 Rumpan
 Lår
Biceps/Triceps
Vader

Före & efter
Träningsprogram.

EM Power Slim´s unika träningsprogram består av en serie av en verklig
fysisk tränings program, som har idealiskt utformats för maximal
stimulering som leder till bästa möjliga resultat.
Dessutom är EM Power Slim en extremt effektiv behandling som sker
under loppet av 10-14 dagar, snarare än månader, och den kan dessutom
göra så att man får mer definierade magrutor och spänstigare skinkor inom
två till fyra veckor.

VANLIGA FRÅGOR

• Varför är EM Power Slim genombrottet i icke-invasiv
kroppsskulptering?
• EM Power Slim är en av världens icke-invasiva
kroppsskulpteringsförfarande för att samtidigt bygga muskler och
bränna fett. Dessutom kan man utföra en av de mest effektiva
Buttlift behandlingarna på marknaden idag.
• Vilka kan man behandla?
• Vem som helst kan dra nytta av EM Power Slim-förfarandet.
• Hur lång tid tar en behandling?
• 30 minuters behandling med minst 4 sessioner schemalagda med 2
till 3 dagars mellanrum.
• Hur känns det?
• EM Power Slim-förfarandet känns som en intensiv träning. Du kan
lägga dig och koppla av under behandlingen.
• Finns det någon förberedelse före och efter behandling?
• EM Power Slim är icke-invasiv och kräver ingen återhämtningstid
eller någon förberedelse före och efter behandlingen.
• Fungerar det verkligen?
• JA! EM Power Slim har testats kliniskt med avseende på säkerhet
och effekt genom sju oberoende kliniska USA-baserade studier.
• Hur snabbt kommer jag att se resultat?
• Du börjar känna konkreta resultat direkt efter behandlingen och
som mest vanligtvis efter två till fyra veckor efter den sista
sessionen och fortsätter att förbättras under flera veckor efter
behandlingen.
• Förbättrad muskelton varar minst 6 månader men längre om du
tränar regelbundet. Fettförlusten i bukområdet anses vara
långsiktigt på grund av förstörelse av fettceller.
• Hur många kalorier förbränner man på en behandling?
Man förbränner upp till 2,300 kalorier på en behandling

