
BODYTER Premium

BODYTER PREMIUM nr kat. 1717
•  10 wyjść niezależnie regulowanych
•  10 zintegrowanych elektrod
•  7 gotowych programów kombinowanych

łączących elektrostymulację, termoterapię
i elektroporację

•  Time Alert - system bezprzewodowej
komunikacji z urządzeniem

Termoterapia
Max moc wyjściowa:  20 W/wyjście
Temperatura:  regulowana w zakresie 35˚C - 55˚C
Elektrostymulacja
Max napięcie:  120Vpp
Elektroporacja
modulowany prąd średniej częstotliwości
Wymiary:  wysokość      1100 mm
 szerokość        650 mm
 głębokość        530 mm
Waga (z elektrodami):         30 kg

SlandiCo®, 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 12, tel. 22 7239019
www.sorisa.pl

Potrójny efekt 
modelowania

Program: SOFT CELLULIT
Kobieta 34 lata
Po 8 zabiegach ubytek 2,5 cm 
w obwodzie uda

 
Program: BODY REMODELING 
Mężczyzna 36 lat
Po 10 zabiegach utrata 5 cm
w obwodzie brzucha

Efekty  zabiegów BODYTER Premium



 BODYTER PREMIUM
BODYTER Premium służy do wykonywania zabiegów wyszczuplających ciało, redukujących 
cellulit, zwiotczenia i lokalnie nagromadzoną tkankę tłuszczową, ujędrniających, modelujących, 
przeciwbólowych, rehabilitacyjnych, relaksacyjnych, drenażu limfatycznego. Na potrójny efekt 
zabiegów składa się synergiczne działanie termoterapii, elektrostymulacji i elektroporacji 
w połączeniu z odpowiednimi produktami kosmetycznymi.
Innowacyjna metoda, polegająca na jednoczesnym zastosowaniu trzech rodzajów terapii potęguje 
wszystkie dobroczynne efekty ich działania, zwiększa skuteczność zabiegów, skraca całkowity czas 
trwania kuracji i pozwala na osiągnięcie maksymalnych rezultatów w rekordowo krótkim czasie. 
Bodyter Premium umożliwia jednoczesne lub niezależne stosowanie dostępnych technik.

 ZINTEGROWANE ELEKTRODY
 

BODYTER Premium posiada 10 zintegrowa-
nych elektrod (głębokie ciepło + impulsy 
prądowe + elektroporacja), dostosowanych 
do różnych obszarów ciała. Nowa „konstrukcja” 
elektrod pozwala na ich dowolną kon�gurację 
(elektrody poziome i pionowe). Całkowicie 
rozbieralne elektrody są elastyczne, trwałe 
oraz łatwe do czyszczenia.

 TIME ALERT
 

Innowacyjny system bezprzewodowej komunikacji 
z urządzeniem - Time Alert - gwarantuje terapeucie 
efektywne wykorzystanie czasu pracy. Time Alert zapewnia 
„na odległość” stały nadzór nad pacjentem i kontrolę nad 
przebiegiem zabiegu. 

 ELEKTROSTYMULACJA
BODYTER Premium wykorzystuje prądy niskiej 
i średniej częstotliwości w kierunku uzyskania 
efektu lipolitycznego, ujędrniającego, napinają-
cego, wzmacniającego oraz rozbudowującego 
mięśnie, odprężającego i przeciwbólowego.
 

- Lipoactif (elektrolipoliza) działa bezpośrednio 
na tkankę tłuszczową powodując jej rozbicie 
i ułatwiając eliminację;
 

- Gimnastyka intensywna (skurcze izometryczne) 
uznawana jest za najskuteczniejszą w zabiegach 
wyszczuplających, działa jednocześnie na mięśnie, 
tkanki podskórne i układ krążenia;
 

- Gimnastyka pasywna pobudza mięśnie do 
intensywnej pracy, ujędrnia i modeluje sylwetkę;
 

- Prądy interferencyjne;
 

- Tens  stosowany w terapii bólu, blokuje bodźce 
i stymuluje wydzielanie endor�n;
 
 

- Prąd Kotz’a (rosyjska gimnastyka) rewelacyjnie 
likwiduje zwiotczenia, wzmacnia i napina 
wszystkie typy włókien mięśniowych.
Każdy z dostępnych prądów posiada do dzie-
więciu programów, które można indywidualnie 
dobierać dostosowując ich działanie do potrzeb 
każdego klienta.

 TERMOTERAPIA
BODYTER Premium bazuje na emisji bliskiej 
podczerwieni, która wytwarza ciepło 
w warstwach leżących pod skórą, w tkance 
tłuszczowej i głębiej położonych strefach 
organizmu. Wzrost temperatury powoduje 
znaczne przyspieszenie reakcji chemicz-
nych, stymuluje metabolizm i lipolizę, 
pobudza krążenie krwi. Terapia głębokim 
ciepłem ma dodatkowo działanie rozluź-
niające, odprężające i przeciwbólowe.

 ELEKTROPORACJA
potocznie nazywana „mezoterapią bezigłową” 
jest zjawiskiem zachodzącym w błonach 
komórkowych oraz w warstwie rogowej 
naskórka. Na skutek działania złożonych 
impulsów prądowych następuje chwilowe 
i odwracalne otwarcie mikroporów, umoż-
liwiając wprowadzanie w głąb skóry aktyw-
nych składników zawartych w produktach 
leczniczych i pielęgnacyjnych. 
W zabiegach BODYTER Premium stosuje 
się preparaty żelowe o działaniu wyszczu-
plającym, przeciwcellulitowym oraz 
ujędrniającym.

 PROGRAMY ZABIEGOWE
Programy kombinowane – siedem 
gotowych (łączących dostępne 
techniki) programów zabiegowych:
1. Lokalna tkanka tłuszczowa
2. Łagodny, miękki cellulit
3. Zwarty, twardy cellulit
4. Cellulit z obrzękiem
5. Modelowanie
6. Ujędrnianie
7. Drenaż limfatyczny
 

Program Express
-  półgodzinny ekspresowy zabieg.
 

Program dowolny
– umożliwia indywidualny dobór
   i łączenie terapii.

 ŻELE ZABIEGOWE
 

Stosowane do zabiegów żele przewodzące zawierają 
aktywne substancje transportowane w głąb skóry na 
zasadzie mezoterapii bezigłowej. Żel zabiegowy G-5 
o działaniu wyszczuplającym i przeciwcellulitowym zawiera 
w swoim składzie m.in. karnitynę, arnikę górską, kilka 
gatunków alg. Przyspiesza proces spalania tłuszczów, aktywuje 
metabolizm komórkowy, stymuluje mikrocyrkulację. Żel 
Toneactif zawierający m.in. kolagen, elastynę, algi ma 
znakomite działanie ujędrniające, uelastycznia skórę, 
odżywia, nawilża i rewitalizuje.


