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Apie Bodyshape

Modernus kūno dizaino prietaisas, derinantis 
kardio treniruotes ir odos priežiūrą vienu 
metu. Uždara kapsulė, kurioje įmontuotas 
bėgimo takelis (pasirinktinai su steperiu ar 
dviračiu). Treniruotę aktyvina infraraudonųjų 
spindulių šildymo terapija, vakuumo slėgis ir 
kitos funkcijos, padidinančios pratimų 
efektyvumą, skatinančios svorio ir celiulito 
mažėjimą. Išskirtinis dizainas, intuityvus 
valdymas, novatoriškos technologijos - šios 
savybės suteikia lieknėjimo treniruotėms su 
„Bodyshape“ visiškai naują kokybę.

Daugybė 
naujovių 
viename 

įrenginyje
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Rezultatai

Ar Jūs nuolat siekiate savo idealaus svorio? Ar 
Jūsų mityba yra netobula? Jums nebereikia 
jaudintis. „Body Shape Multvision“ padės per 
vieną treniruotę sudeginti iki 3000 kalorijų. 
Visų naudojamų technologijų tikslas yra 
padidinti raumenų energiją. Energija, 
sukuriama deginant riebalus. „Body Shape 
Multvision“ padės numesti nepageidaujamų 
kilogramų perteklių be jokios specialios 
dietos.

Greitai 
pasiekite 

savo siektiną 
svorį
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Dizainas

Nesenstantis dizainas

Mūsų ilga liekninamųjų kapsulių 
projektavimo patirtis leido sukurti 
futuristinio dizaino gaminį, galintį patenkinti 
bet kurio kliento skonį. Tiksliai suprojektuoti 
prietaiso elementai yra itin estetiški ir išskiria 
„Bodyshape Multvision“ iš kitų rinkoje 
esančių modelių.
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Žemas slėgis

Padidinkite 
treniruočių 
efektyvumą

Prietaise įdiegtas patentuotas 
vakuuminis siurblys, kuris kelis 
kartus padidina kiekvienos 
treniruotės efektyvumą.

Didžiausias 
neigiamas 

slėgis

30mbar

12 13

Gydomasis 
giluminis 
šildymas

Šiuolaikinės lempos teikia visą 
infraraudonųjų spindulių spektrą 
IR-A, IR-B ir IR-C. Jos perneša 
gydomąją šiluminę spinduliuotę 
tiesiai į giliuosius poodinius 
sluoksnius. Tokiu būdu jos 
pagreitina medžiagų apykaitos 
procesą, išplečia kraujagysles, 
pagerina kraujotaką ir aprūpina 
audinius deguonimi.

Bodyshape

Vakuumas

Padidinkite 
treniruočių 
efektyvumą

Prietaise įdiegtas patentuotas 
vakuuminis siurblys, kuris kelis 
kartus padidina kiekvienos 
treniruotės efektyvumą.

Didžiausias 
neigiamas 

slėgis

30mbar
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Žemas slėgis

 iki 80% mažiau celiulito

apimčių sumažėjimas nuo 8 
iki 20 cm

figūros liekninimas ir formavimas

kraujotakos gerinimas (lygi, 
elastinga ir stangri oda)

kraujotakos ir limfinės 
sistemos aktyvinimas

Vakuuminio 
siurblio galia

1500W

14 15

Gydomasis 
giluminis 
šildymas

Šiuolaikinės lempos teikia visą 
infraraudonųjų spindulių spektrą 
IR-A, IR-B ir IR-C. Jos perneša 
gydomąją šiluminę spinduliuotę 
tiesiai į giliuosius poodinius 
sluoksnius. Tokiu būdu jos 
pagreitina medžiagų apykaitos 
procesą, išplečia kraujagysles, 
pagerina kraujotaką ir aprūpina 
audinius deguonimi.

Bodyshape

Vakuumas

riebalų deginimas

80% mažiau celiulito

mažesnės apimtys nuo 8 iki 
20 cm

figūros liekninimas ir formavimas

kraujotakos aktyvinimas 
(stangresnė, elastingesnė, 
sveikesnė oda)

limfinės sistemos 
aktyvinimas

Vakuuminio 
siurblio galia

1500W
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Infraraudonieji spinduliai - IR

Infraraudonųjų 
spindulių lempų 

galia

700W

16 17

Gydomasis 
giluminis 
šildymas

Šiuolaikinės lempos teikia visą 
infraraudonųjų spindulių spektrą 
IR-A, IR-B ir IR-C. Jos perneša 
gydomąją šiluminę spinduliuotę 
tiesiai į giliuosius poodinius 
sluoksnius. Tokiu būdu jos 
pagreitina medžiagų apykaitos 
procesą, išplečia kraujagysles, 
pagerina kraujotaką ir aprūpina 
audinius deguonimi.
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Infraraudonieji spinduliai - IR

Didžiausia 
temperatūra

50oC

18 19

Toksinų šalinimas

Reumato ir traumų gydymas

Streso ir įtampos mažinimas

Nuovargio mažinimas

Riebalų deginimas

Odos stangrinimas



Ypatybės

O3

Aromaterapija

Skatina organizmo imuninę 
sistemą veikti ir atkuria 
natūralią pusiausvyrą. Tinkamai 
parinktų eterinių aliejų 
naudojimas skatina epidermio 
regeneraciją, biologinį kūno 
atsinaujinimą, padeda kovojant 
su infekcijomis, praturtina 
kraujo apykaitą deguonimi.

Ozono terapija

Naudoja natūralias ozono 
savybes, t. y. veikia kaip stiprus 
baktericidinis ir fungicidinis 
stimuliatorius. Šis elementas taip 
pat turi oksidacinių savybių. 
Deguonies ir ozono mišinys yra 
efektyviausias ginklas kovojant 
su žmogaus organizmą 
atakuojančiais 
mikroorganizmais. Ozono 
terapija taikoma esant 
bakterinėms infekcijoms, 
kraujotakos sistemai ir ląstelių 
apykaitai gerinti.

Skirtingos 
terapijos - 
viename 

įrenginyje
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Jonizacija

Mūsų aplinka šiandien pilna
elektroninės įrangos skleidžiamų 
teigiamų jonų. Buvimas tokioje 
aplinkoje padidina mieguistumą, 
pablogina bendrą savijautą ir 
padidina nuovargį. Ši funkcija 
praturtina orą sveikatos jonais, 
pagerindama psichofizinį kūno 
funkcionavimą, kuris taip pat 
teikia dalį papildomos energijos.

Elektrostimuliacija

 Raumenų stimuliacija žemo 
dažnio srove. Naudojant 
specialius elektrodus, 
(pasirinktoms kūno vietoms) - 
aprūpinamos reikalingomis 
medžiagomis sunkiai 
pasiekiamos vietos. 
Elektrostimuliacija sumažina 
įtampą ir pagerina raumenų 
maitinimo procesą, pagerina 
audinių aprūpinimą krauju, taip 
pat turi nuskausminamąjį 
poveikį.

Ypatybės

Spalvų terapija

Tai tinkamai parinktų spalvų, 
turinčių įtakos kūno 
funkcionavimui naudojimas. 
Tam tikra šviesos spalva 
stimuliuoja specifines 
hormonines ir smegenų 
reakcijas. Liaukose gaminami 
hormonai per kraują 
perduodami vidaus organams, 
juos aktyvina ir reguliuoja darbą. 
Chromoterapija stimuliuoja 
imunitetą, suteikia papildomos 
energijos, atstato kūno 
pusiausvyrą, nuramina ir 
padidina bendrą organizmo 
būklę.

Kolageno lempos

Odos ląstelių aktyvinimas 
naudojant raudoną šviesą
su tinkamai parinktu bangos 
ilgiu. Šviesa prasiskverbia giliai į 
odą ir papildomai stimuliuoja jos 
savigydos ir atstatymo procesus. 
To pasekoje pagreitėja žaizdų 
gijimas ir randų išnykimas. Lėtėja 
odos senėjimo procesas - 
atstatomos kolageno ir elastino 
skaidulos.
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Bėgimo takelis

Didžiausias 
greitis

Didžiausias 
nuolydis

Ortopedinis 
bėgimo diržas

Didžiausia 
apkrova

12 km/h

13o

3.2 mm 180 kg

Pagaminta iš 
specialių 
komponentų. 
Įrengtas galingas 
trifazis variklis be 
šepetėlių, kuris 
garantuoja, kad 
darbas bus sklandus 
ir be gedimų.
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Daugialypiškumas

Moderni ir 
interaktyvi 

sąsaja

Treniruotės metu keiskite 
parametrus pagal savo poreikius. 
Valdykite vakuuminio masažo 
lygį, bėgimo takelio nuolydį, 
infraraudonųjų spindulių šildymo 
jutiklius, greitį ir kitas funkcijas.

Informacinis ekranas
Bėgimo takelio greitis ir 
nuolydžio kampas, vakuuminė 
vertė, infraraudonųjų spindulių 
intensyvumas, sudegintų kalorijų 
skaitiklis, likęs laikas iki 
treniruotės pabaigos, širdies 
ritmo lygis, nuvažiuotas atstumas.
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Daugialypiškumas

Treniruotės 
virtualiuose 

takuose

Ši inovatyvi funkcija praturtina 
treniruotes virtualiu vaizdu, 
sinchronizuotu su Jūsų 
treniruotėmis. Įsivaizduokite, kad 
bėgate Los Andželo pakrante, 
Venecijos gatvėmis, tdykumoje 
ant smėlio ar miške. Tai tik 
keletas iš daugelio „Multivision“ 
siūlomų galimybių.
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Techninė specifikacija

Įtampa 230VAC / 50Hz / 1PH

2.5kW

Temperatūros regulaivimas: 25 – 50oC,  
Du infraredo šildytuvai: 350W kiekvienas, 
Apsauga nuo nudeginimo
Infraraudonosios spinduliuotės 
diapazonas: 1.4 - 14μm

Neigiama jonų emisija: 9000000 ions/cm3,

5 iš anksto nustatytos programos: 0 – 
30mBar,
Funkcija vakuumui sureguliuoti rankiniu 
būdu , Vakuuminis siurblys - 1500W 

Ozono emisija 0.05ppm,

LED technologija,
Belaidis nuotolinio valdymo pultas, 
leidžiantis pasirinkti spalvą,
Iš anksto nustatytos automatinio spalvų 
keitimo programos

Viena LED lempa, 30W, bangos ilgis - 
620nm,
Galimybė įjungti/išjungti treniruotės 
metu,

Automatinė dozavimo stotis su eteriniais 
aliejais, skirta darbo režimui THERMAL,
Galimybė įjungti/išjungti aromaterapiją 
treniruotės metu,

Nepriklausoma elektrostimuliacijos 
sistema, iš anksto nustatytos programos,
Elektrodai gali būti dezinfekuojami.

Energijos sąnaudos

Infraraudonieji spinduliai

Oro jonizacija

Vakuumas

Ozonas

Chromoterapija

Kolagenas

Aromaterapija

Elektrostimuliacija

Funkcijos
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Matmenys

PLotis

123 cm

Aukštis

159 cm

Ilgis

228 cm

Prietaiso svoris

230 kgKG
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