
Speedfitness 
 
 
EMS (Electro-Myo-Stimulation > elektromos izomstimuláció) technológia 
 
A speedfitness az EMS készülékek legújabb generációja. Az egész testet egyszerre érő elektromos 
impulzusok olyan intenzív izomösszehúzódásokat eredményeznek, amilyet akaratlagosan, csupán 
koncentráció és súlyzók segítségével nehéz lenne kivitelezni. 
 
A gép 
Az elegán és okos készülék egy forradalmi szisztéma összetevőit egyesíti: a leginnovatívabb 
technológia optimális hatékonysággal, szép megjelenéssel és könnyű kezelhetőséggel ötvözve.  
Az impulzusok erejezomcsoportonként és egyszerre is szabályozható, így a kezelés intenzitását 
individuálisan lehet beállítani külön-külön minden testrészre. 
Ellentétben a régi típusú elektrostimuláción alapuló kezelésekkel, a speedfitness a látható és mélyen 
fekvő izmokat is eléri. a szisztéma alkalmas arra, hogy passzívan, akér fekvő pozícióban 
átdolgoztassa minden izmunkat, de akár aktív, kiegészítő gyakorlatok folyamatos vézgésével is 
erősíthetjük a hatást, vagy kardiogéppel is kombinálhatjuk az anyagcserefokozó, vagy izomépítő 
programok egyikét. 
 
Innováció 
Az elektromos impulzusok nem koncentrálódnak egy pontban, hanem egyenletesen oszlanak el az 
elektróda egész felületén, így nincsenek erős ütéseket közvetítő, csípős pontok. Mivel a has, a kar, a 
mellek, a combok, a fenék, a vállak és a hát egyszerre dolgozik, nem kell órákat tölteni azzal, hogy 
minden testrészre külön figylemet fordítsunk. 
a speedfitness garantálja, hogy edzésed nem csak eredményes, de élvezetes is lesz! Merész 
kijelentésnek hangzik? próbáld ki a saját bőrödön! 
 
A fitness & sport 
Az új generációs elektrostimuláción alapuló tréninggel erősebb és intenzívebb izomösszehúzódést 
érhetünk el, mint a hagyományos ellenállásos edzések alatt, amikor a kizárólag akaratlagosan 
megmozdított izmok edződnek. Intenzitás, programválasztás és egyéni célkitűzéstől függőenv a 
speedfitness akár szálkásításra, erősítésre, állóképesség növelésre vagy gyorsaság fejlesztésre is 
alkalmas, nem csupám izomépítésre. 
Mindegy, hogy profi vagy amatőr sportoló vagy, a speedfitness garantáltan kihozza belőled a 
maximumot! 
 
Szépség & vitalitás 
A speedfitness végérvényesen leszámol a közismert mondással, miszerint "Aszépségért szenvedni 
kell!". Hosszú és izzasztó edzések nélkül könyvelheted el alakodon a gyors eredményeket: a napokig 
tartó fokoztt kalóriaégetést, a csökkenő súlyt és az egyre szebb, áramvonalasabb testet. A 
speedfitness a narancsbőr problémával is leszámol. Spaciális cellulit programja kifejezetten az intenív 
anyagcsere-serkentésre lett kifejlesztve, mely gondoskodik a lerakódások elszállításáról is. 
 
Egészség & rehabilitáció 
Olyanok számára is lehetővé válik az izmok koncentrált, ugyanakkor biztonságos fejlesztése, akik 
nem képesek megeröltető testmozgásba belekezdeni. Minden tetrészt az egyénnek megfelelő szinten 
stimulálhatunk, így rövid időn belül belül megoldást nyújtunk a hát- és gerinctáji fájdalmakra, az 
inkontinenciára, az izomgörcsök problémáira és a testi diszbalansziák kiegyenlítésére is. A módszer 
sérülések, operációk és szülés után is hatékonyan alkalmazható. 
 


