
                                   ELEKTROSTYMULACJA  
          

 Elektrostymulacja ciała – Total Body jest zabiegiem elektroleczniczym, w trakcie którego 

wykorzystuje się działanie prądu o określonych parametrach (kontrolowanej częstotliwości i 

natężeniu impulsu) . 

 Podczas ok 40-minutowego zabiegu pracują wszystkie mięśnie od pasa w dół wykonując pracę 

jak podczas 2-godzinnej gimnastyki lub ćwiczeń na siłowni.  

wyszczuplenie sylwetki, poprawa proporcji figury poprzez likwidację nadmiernie 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej  

• redukcja obwodu bioder, ud, pasa  
• ujędrnienie i wzmocnienie mięśni  
• poprawa metabolizmu, pobudzenie układu limfatycznego i cyrkulacji krwi  
• poprawa wyglądu skóry, lifting ciała, twarzy oraz biustu  
• redukcja cellulitu  

 Zdrowa, zgrabna, szczupła sylwetka.  
 

 Piękny dekolt i jędrny biust.  
 

 Płaski brzuch z ładnym pępkiem.  
 

!



 Podniesione, krągłe pośladki.  
 

 Smukłe i lekkie nogi  
 

 Jeśli właśnie urodziłaś dziecko wiedz, że teraz po ciąży i karmieniu piersią w 
delikatny sposób masz możliwość przywrócenia swojej sylwetce kształtów takich, jakie 
lubisz.  

   
 
Brzuch – ekskluzywny zabieg, który powoduje redukcję otyłości, eliminuje tkankę tłuszczową, 
ujędrnia skórę i mięśnie brzucha. Odpowiednia aplikacja elektrod umożliwia jednoczesną, 
naprzemienną pracę wszystkich mięśni prostych i skośnych, dzięki czemu trening jest 
efektywny i nie powoduje przeciążenia mięśni.  

Pośladki – zabieg jest przeznaczony dla osób, u których występuje tzw. "bridges". W tym 

przypadku nadmiar ciała po bokach ud poszerza optycznie figurę i jest skutkiem 

spłaszczonych i opadniętych pośladków. Już po kilku zabiegach można zaobserwować efekt 

podniesionych i ujędrnionych pośladków, które odzyskują atrakcyjny wygląd.  

Piersi – rewelacyjny zabieg, który doskonale ujędrnia biust, podnosząc go oraz wpływa na 

poprawę elastyczności skóry. Polecamy go szczególnie kobietom, które miały nadwagę i 

schudły, bądź karmiły piersią, a także u osób szczupłych, które chcą poprawić wygląd 

piersi.  

Mikrolifting twarzy - jest to zabieg ujędrniający twarz, który polecamy szczególnie w 

przypadku opadających policzków, powiek, podwójnego podbródka, oraz tzw. "worków pod 

oczami". Dzięki niemu następuje zredukowanie tkanki tłuszczowej i obrzęków, zwiększa się 

jędrność i elastyczność skóry oraz następuje redukcja zmarszczek. 

Rozbudowa i kształtowanie mięśni – zabieg polecany wszystkim pragnącym rozbudować 

swoje mięśnie. Umożliwia uformowanie nowych włókien mięśniowych, bądź powiększenie już 

istniejących.  
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