
Az inSPORTline Lotos vibrációs tréner 
 

 
Az inSPORTline Lotos vibrációs tréner, max 120kg, vertikális hinta, 300W. A gép főleg fogyáshoz 
használatos, a vertikális hinta szétmozgatja a zsírsejteket, s így elősegíti a gyors fogyást. Az 
inSPORTline Lotos profi vibrációs tréner. A vibrációs tréner segít a stressz leküzdésében, ellazít, de 
egyben mozgatja is a izomzatot. A vibrációs tréner jótékony hatásai közé tartozik az is, hogy úgy 
mozgatja izmait, hogy közben Önnek nem kell nagyobb erőfeszítést beleáldoznia. A vibrációs tréner a 
felső zsírréteget elégeti, így a narancsbőr ellen is felvállalja a küzdelmet. A vibrációs tréner javítja a 
vérkeringést, kellemesen masszírozza a hátat a karokat és a lábat, megterhelő munka után ajánlott, 
ugyanis gyorsítja az ellazulást. A vibrációs tréner jótékony hatással van a izomproblémákkal 
küzdőknek és merev izületekre is megfelelő, persze ha hasonló problémákkal küzd, elötte beszélje 
meg kezelőorvosával a vibrációs tréner használatát. A torna szinte alig időigényes, elég napi 5 perc 
hajlított térdekkel, s az eredmény pár nap alatt érezhető. A vibrációs tréneren 2 vezérlőpanel található 
a hatékonyság érdekében, melyet a 4 felhasználói program is tetéz. 
 
Vibrációs tréner inSPORTline Lotos jótékony hatásai: 
• a vibrációs tréner segítségével gyorsan és effektíven formálhatja testét, ugyanakkor segít a testsúly 
csökkentésében is 
• a vibráció a torna hatását akár háromszorosára is növelheti 
• a speciális masszázs alátét az adhéziós mintával javítja a vérkeringést, lazítja és masszírozza lábait, 
karját, hátát stb... 
• a vibrációs tréner segíti a gyors regenerálódást fizikai megterhelés, torna vagy sport után 
• az INSPORLTINE  Lotos vibrációs tréner tökéletes bemelegítő az edzés kezdetén vagy ellazító a 
végén. Ajánlott futóknak, inline korcsolyázóknak, kerékpárosoknak, síelőknek stb. ... 
• reuma, valamint más csontokkal és izületekkel kapcsolatos betegségek gyógyításához ajánlott a 
vibrációs tréner (orvossal való konzultáció mindenképpen ajánlott) 
• hatásos az izületek és csontok fájdalmának kezelésében 
• a vibrációs tréner javítja az egyensúlyérzéket és a koordinációs készséget 
• a vibrációs tréner segíti a vérkeringést 
• harcol a stressz és a depresszió ellen 
• a vibrációs tréner növeli a növekedéshormon termelését 
  
  
Kiknek ajánljuk a inSPORTline Lotos mikrovibrációs készülék használatát? 
 
Ülőmunkát végzőknek,akiknek fontos a testi- és a szellemi teljesítőképességük megtartása, 
mert : 
 
- tíz perc munkahelyi szünet alkalmas az egész test összes izmának átmozgatására 
- növeli a szervezet boldogsághormon szintjét és egyidejűleg lecsökkenti a stressz hormon ( kortizol ) 
szintjét  
- 10 perc tréning alkalmas a derék- és gerincfájdalmak enyhítésére, megszüntetésére 
- Gerinc melletti izmok célzott erősítésére ,amely az ülőmunka során a porckorong kopás,porckorong-
sérv megelőzésében rendkívül fontos 
- Vérkeringés, nyirokkeringés fokozására 
- Testszövetek oxigénnel való ellátására 
- Aktivitás fokozására és fenntartására 
- Idegrendszer működésének szabályozására 
- Általános közérzet javítására 
- Testtartás javítására,egyensúlyérzék fejlesztésére 
 
Komoly fizikai munkát végzőknek, mert: 
- gyors, robbanékony izomzatot épít fel 
- Jobb állóképességet, nagyobb munkabírást eredményez 
- rövidebb idő alatt hatékonyabb edzésmunkát eredményez, mert az izomrostok100%-át megmozgatja 
( a reflex jellegű mozgásnak köszönhetően) a normál edzés 40-45%-os hatásfokával szemben 



- a vibrációnak köszönhetően az izomrostok másodpercenként 20-60-szor húzódnak össze és 
ernyednek el, összehasonlítva egy erőgépes combizom edzés percenként 4-5 összehúzódásával és 
elernyedésével szemben 
- nem jelentkezik a klasszikus izomláz,mert az izmokban egyébként felhalmozódó salakanyagok 
közvetlenül edzés alatt/után kiürülnek 
- rendkívül hatásos sportsérülések, húzódások, izomláz tüneteinek enyhítésére és rehabilitációjára  
- a test összes izma vibrációs trénerrel edzhetővé válik 
- rövid idő alatt ( napi 10-20 perc ) elérhetővé válik az aktív sejtállomány érték növelése, a jobb 
minőségű izomzat felépítése, amely nélkülözhetetlen a komoly fizikai teljesítmény eléréséhez és 
fenntartásához 
 
Idősebb korosztálynak – megelőzésre,rehabilitációra, mert : 
- megállítja és visszafordítja a csontritkulás folyamatát 
- inkontinencia problémák megszüntetése 
- belső izmok tónusának vissza állítása 
- cukorbetegek alsó végtagi érszűkületi problémáinak kezelése 
- parkinson kór, szklerózis multiplex, agyvérzés (stroke) utáni rehabilitációs kezelése 
- hosszabb ideig ágyhoz kötött betegek leépült izmainak újbóli felépítés 
- ízületi károsodás ( arthrosis ) rehabilitációja 
- a vérkeringés serkentése 
- az izmok közötti koordináció javítására 
- az egyensúlyérzék javítása 
- ruganyosság, rugalmasság fejlesztése 
- fiatalosság hosszú távú megőrzése 
  
 
Az eredmény: 
- egyidejűleg több oldalról is megtámadja a cellulitiszt és a zsírlerakódásokat 
- biztosítja a testnek a könnyű, kellemes, de eredményes és hatékony kardiovaszkuláris edzést 
- növeli a pulzust és az anyagcserét, ezáltal javítja és gyorsítja az emésztést, gyorsabban égnek el a 
kalóriák az edzéseken kívül is! 
- célzottan edzhetők a cellulitisz által sújtott területek (fenék, comb), illetve a lokális zsírlerakodások 
területei (has, derék), ami feszessé, formássá teszi az edzett izmokat és fellazítja a bőr alatti pangó 
zsírsejteket 
- felgyorsítja a vér- és nyirokkeringést, ezáltal ( megfelelőfolyadékbevitel mellet) segíti a salakanyagok 
,bomlástermékek gyors kiürülését 
- hormonális folyamatot indít el, amelyek beindítják a zsírégetést 
- tónusossá, feszessé teszi a bőrt, javítja a bőr alatti kollagén rostok állapotát, növeli az elasztin 
termelést, ezzel kisimítja a finom vonalakat, ragyogóvá és egészségessé teszi a bőrt  
- növeli a szervezet boldogsághormon szintjét, egyidejűleg lecsökkenti a stressz hormon (koritozol) 
szintjét, jobb közérzetet biztosít 
- speciális gyakorlatokkal sokkal hatékonyabban edzhetők a belső izmok ( hatékony intimtorna ), így 
szülés után visszanyerhető a belső izmok korábbi tónusa és feszessége,megállítható az idős korban 
gyakori inkontinencia 
- egyetlen gyógyszer nélküli edzésmódszer, amellyel a csontritkulás folyamata megállítható és 
visszafordítható!   
- egyetlen ismert gyógyszer nélküli rehabilitációs módszer, amellyel a végtagokérszűkülete 
gyógyítható, például hideg végtagok ( kar,láb) problémájának megoldása, illetve cukorbetegség 
esetén fellépő alsó végtagi érszűkület (un. Feketeláb szindróma) teljes rehabilitálása! 
- jobb kondició  
- fogyás (1 hónap alatt, akár 1 méret fogyás /heti 4×10 perc/ ) 
- jobb testtartás  
- jobb vérkeringés  
- jobb izomerő  
- jobb ruganyosság 
- jobb közérzet 
- nagyobb munkabírás 


