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Stále ještě je tato technologie novinkou
v sektoru fitness… Samozřejmě je díky 
svému neustálému zlepšování, inovacím 
a možnostem využití v oblasti estetiky 
něčím novým. Je to nový fenomén v této 
oblasti, který ale není žádnou novinkou – 
používá se již několik desítek let. Nové je 
pouze využití a výsledky, které tato 
technologie při formování těla přináší.

Revoluční je rychlost, s jakou lze získat
výsledky a změny vlastního těla. Ne,
opravdu za tím nejsou žádné
“kouzelné” recepty a plané sliby. Za
naším úspěchem je kombinace
pohybu, motivace a elektrostimulace,
která přináší požadované výsledky. To
celé samozřejmě na profesionální
úrovni a s perfektní podporou na všech
úrovních.
Rychlé a jednoduché!



Jedná se o techniku, která aplikuje impulzy namířené na
sval a která se již využívá v estetice u kosmetiček. 
I přestože se začala vyvíjet ve 20. století, nedokázala
dosáhnout dnešní účinnosti. 

Její použití při mučení nepřátel ve světových válkách
nemají nic společného se způsoby, jakým se
elektrostimulace používá dnes. Ale jak byla vůbec objevena? 
Začátek lze najít v nálezu elektrického proudu v hrobce 
z roku 2 750 př. n.l., který dokazuje, že výhody elektrického 
proudu byly známy již Egypťanům. 

 

A již zde lze najít začátek revolučního fenoménu 
pro estetiku a krásu lidského těla. 

CO JE ELEKTROSTIMULACE? 
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Aby naše tělo vypadalo tak jak si představujeme je pro mnoho lidí věčným 
tématem a přáním. Platí to i pro Vás? 

Estetika má hodně společného s podstatou a vnímáním krásy a mnoho
estetických center se specializuje na elektrostimulační techniky, které jsou
přizpůsobené sociálním potřebám. Elektrostimulace se využívá také při
manikúře, odstraňování chloupků nebo masážích, které mají pomoci při
nespavosti. O výsledcích zde rozhoduje kvalita impulzů.

Aby bylo možné dosáhnout požadovaných výsledků, měli by specialisté, kteří v
těchto centrech pracují, mít specifické znalosti o používaných nástrojích a postupech. 
Víte, jak lze překonat ochablost, zlepšit svalový tonus a předejít přetížení? 

ELEKTROSTIMULACE V OBLASTI ESTETIKY



Během několika málo tréninků zpevníte a napnete měkké tkáně. 

Zvyšuje svalovou hmotu. 

Odstraňuje celulitidu a ochablost. 

Účinky elektrostimulace mohou být viditelné již po několika málo použití, měly 
by se ale vždy používat pod dohledem vyškoleného specialisty. I proto jsou 
tato zařízení bezpečnou investicí, kde dochází k rychlému vrácení investic 
a dlouhodobému zisku. 

Chcete sami vyzkoušet kvalitu našich impulzů?

Elektrická stimulace svalů je ideální příležitost pro rozšíření Vašeho stávajícího
podnikání o další oblast. S našimi přístroji můžete pokrýt nejrůznější potřeby
Vašich zákazníků s jedním jediným přístrojem. To je možné díky široké škále
využití, mnoha funkcím a aplikacím, které umožňují: 
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Snižuje dobu námahy a při správném používání nemá žádné vedlejší účinky. 



Potřebujete ještě další argumenty pro použití elektrostimulace? 

Zde je přehled nejdůležitějších výhod, které odlišují fitness na bázi
elektrostimulace od běžných sportovních center. 

Jste přesvědčeni o výhodách elektrostimulace? Chcete se pustit do
moderního vyzkoušeného typu podnikání v klasickém sektoru? Jste
připraveni podpořit zákazníky při dosahování jejich cílů? 

PŘIPOJTE SE K NÁM! 

RYCHLÉ VÝSLEDKY PŘI SNÍŽENÍ 
CELULITIDY
VŠEOBECNÉ I CÍLENÉ SNÍŽENÍ 
HMOTNOSTI

BEZPEČNÁ INVESTICE DO PODNIKÁNÍ
ROZŠÍŘENÍM SLUŽEB ZÍSKÁTE NOVOU 
CÍLOVOU SKUPINU A ZÍSKÁTE VĚRNOST 
ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ SI UŽ OVĚŘILI 
FUNKČNOST A MAJÍ POŽADOVANÉ 
VÝSLEDKY 
ZVOLTE FORMU PODNIKÁNÍ, KTERÁ 
POMÁHÁ SPLŇOVAT CÍLE KLIENTŮ
UŠETŘETE ČAS I NÁKLADY
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VÝHODY ELEKTROSTIMULACE PRO  VAŠE ZDRAVÍ

LÉPE VYPADÁTE A LÉPE SE CÍTÍTE
REDUKCE VAŠEHO OBJEMU NA 
POŽADOVANÝCH MÍSTECH
ZLEPŠÍTE KVALITU VAŠEHO ŽIVOTA
ZLEPŠENÍ VAŠÍ KONDICE I DUŠEVNÍ
POHODY



www.chytrefitness.czinfo@chytrefitness.cz

KONTAKTUJTE NÁS!

Telefonicky: 00420 737 357 630


