


EMSlim công nghệ tiên tiến 
nhất về kích thích cơ bằng điện 
từ trường cường độ cao.

Sóng điện từ trường hội tụ 
xuyên qua toàn bộ lớp da và 
mỡ theo thứ tự để kích thích 
cơ hiệu quả, thúc đẩy quá 
trình cơ thắt liên tục, là yếu tố 
giúp cơ phát triển và cũng 
giúp thúc đẩy nhanh tiến trình 
thoái hoá tế bào mỡ.

EMSLIM là công nghệ HI-EMT 
được thiết kế cho mục đích 
thẩm mỹ, có 2 đầu điều trị công 
suất cao.

Công nghệ đột biến trong giảm 
béo không xâm lấn, không chỉ 
đốt cháy mỡ mà còn làm tăng 
khối lượng cơ.

Đây là chìa khoá cho cơ thể 
cường tráng và khoẻ mạnh.

CÔNG NGHỆ MỚI
TRONG GIẢM BÉO
KHÔNG XÂM LẤN



Hai đầu điều trị được đặt lên vùng điều trị 
như: bụng, đùi, mông. Các đầu điều trị tạo 
ra sóng điện từ trường gây ra co thắt cơ 
thụ động.

HAI ĐẦU ĐIỀU TRỊ
Sự co thắt này dẫn đến giải 
phóng acid béo tự do, làm giảm 
mô mỡ và khối lượng cơ tăng 
sinh, khoẻ.

Đây là cách giống như tập
thể dục.

Khi tập thể dục, sự kích thích tạo 
ra sự tăng trưởng và sửa chữa của 
mô cơ, kết quả là cơ khoẻ hơn, 
săn chắc hơn.



Công nghệ y khoa không xâm lấn này 
được sử dụng làm cơ tăng khối lượng và 
giúp cơ khoẻ hơn thông qua sự tương 
tác của sóng điện từ trường và mô của 
bệnh nhân.
Trái ngược với sự co thắt cơ thụ động, sự 
co thắt tối đa độc lập của chức năng 
não.
HI-EMT sử dụng dải tần số đặc biệt 
không cho phép cơ được nghỉ giữa hai 
lần kích thích liên tiếp.

CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH
HI-EMT sử dụng dải tần số đặc biệt không cho phép cơ được nghỉ giữa hai lần 
kích thích liên tiếp. Cơ bị ép giữ ở tình trạng co thắt trong nhiều giây. Khi tình 
trạng này được lặp đi lặp lại với cường độ cao, mô cơ bị căng thẳng và buộc 
phải đáp ứng.

Những nghiên cứu gần đây báo cáo rằng có sự gia tăng 15-16% độ dày 
cơ vùng bụng sau 1 -2 tháng điều trị bằng HI-EMT.



Công nghệ y khoa được sử dụng trong thẩm 
mỹ. Sử dụng điện từ trường hội tụ ở cường độ 
an toàn.

Sóng điện từ trường xuyên qua cơ thể không 
xâm lấn và tương tác với nơ-ron thần kinh dẫn 
truyền, liên tiếp kích thích co thắt cơ tối đa.
"HI-EMT được sử dụng điều trị giảm béo không 
xâm lấn cho vùng bụng và mông".

Đánh giá hiệu quả giảm mỡ trong những nghiên cứu gần đây sử CT, 
MRI và siêu âm cho thấy giảm khoảng 19% lớp mỡ ở bệnh nhân điều 
trị bằng HI-EMT vùng bụng. Nguồn gốc của sựu thoái hoá tế bào làm 
cho gia tăng nồng độ của acid béo tự do được quan sát và chứng 
minh trong nhiều nghiên cứu.



THÔNG TIN
LIỆU TRÌNH

Liệu trình điều trị EMSLIM không 
cần gây tê, không xâm lấn và 
hoàn toàn không đau. thực tế, 
bệnh nhân nằm ngửa và thư giãn, 
trong khi máy thực hiện điều trị 
tương đương hơn 20,000 gặm 
không đau.

Một lần điều trị khoảng 30 phút và không nghỉ dưỡng. 2-3 lần điều trị/ 1 
tuần là đạt hiệu quả hoàn hảo cho mọi người. Nói chung, đề xuất 4-6 lần 
điều trị.
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CHƯƠNG TRÌNH
THỂ DỤC

Chương trình thể dục độc đáo của EMSLIM 
bao gồm 1 chuỗi các chương trình tập 
luyện cơ học, được thiết kế nhằm kích 
thích tối đa mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hơn nữa, EMSLIM là điều trị cực kỳ hiệu quả trong 10-14 ngày, kéo dài trong 
nhiều tháng và cũng tạo săn chắc bụng và mông trong vòng 2-4 tuần.
Nếu cần thêm thông tin về chương trình tập thể dục của chúng tôi, vui lòng 
xem trên www.emslim.club và cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn.



TẬP HUẤN

Công nghệ đột phá của 
chúng tôi có thể giúp thay 
đổi độ rộng xung của điện 
từ trường với dải rất rộng. 
Vì thế sẽ không cần phải 
cài lại chương trình cài đặt 
sẵn, bạn có thể tự thiết kế 
một chương trình điều trị 
đặt biệt theo yêu của của 
bệnh nhân mình cần.

ƯU VIỆT
CỦA EMSLIM

Công suất đầu ra

HI-EMT có năng lượng điện từ trường với công suất đầu ra 7 tesla 
có thể bao phủ các cơ xương lớn của cơ thể con người. Có nghĩa, 
cơ của EMSLIM được lập trình đủ sâu như co thắt co thông 
thường. Kích thích cơ bằng điện bề mặt không thể so sánh.

CÔNG NGHỆ
LÀM LẠNH

Hệ thống làm lạnh bằng nước 
tối ưu của chúng tôi giúp cho 
EMSLIM hoạt động hiệu quả 
trong 1 thời gian rất dài mà 
máy không cần nghỉ ngơi.
Hơn nữa, không còn lo lắng rò 
rỉ dầu nữa.



KHÔNG TỐN VẬT TƯ TIÊU HAO

Làm mát bằng nước giúp EMSLIM MẠNH MẼ HƠN BAO GIỜ HẾT

Bảo hành toàn diện 1 năm

Thao tác thuận tiện- CÀI ĐẶT HIỆU QUẢ & DỄ DÀNG/ Giao diện thân thiện.

BẢO TRÌ



HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU ĐIỀU TRỊ
Ngay cả bạn không đạt được vóc dáng hoàn hảo, bạn vẫn có được lợi ích của EMSLIM trong thời gian dài với chế độ 
ăn và tạp luyện bình thường.



HỎI ĐÁP
Ai có thể
điều trị?

Bất kỳ ai

Nghỉ dưỡng
không?

Hoàn toàn không

Bao lâu?

30 phút cho
1 lần điều trị

Bao lâu
làm 1 lần?

2-3 lần /
1 tuần

Cần bao nhiêu
lần điều trị?

Đề xuất là 4-6 lần

Sử dụng được
bao lâu?

Không giới hạn

Hiệu quả kéo
dài bao lâu?

Rất dài Không

Additional
supplies?

Bảo hành máy?

1 năm

Chương trình bằng tay?

Chế độ bằng tay
hiệu quả và dễ dàng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




