
ВАШШ ШШШЛЯЯХ ДДО ДДДОССКОННАЛЛЛОГО ТІЛА
ВТРАЧАЙТЕ ЖИРОВІ ВІДКЛАДЕННЯ 

І НАРОЩУЙТЕ М'ЯЗИ ЗАВДЯКИ 
НЕЙРОМ'ЯЗОВІЙ СТИМУЛЯЦІЇ

Нарощування м'язів

Зменшення жирових відкладень

ЗАСТОСУВАННЯ





BodyLab - це система формування тіла, яка використовує інноваційну технологію FMS (фокусована магнітна 
стимуляція). М'язи пацієнта стимулюють інтенсивними скороченнями, (до 2,5 Тесла), тим самим посилюється 
метаболізм і суттєво зменшується кількість підшкірного жиру. BodyLab працює з різними ділянками тіла та 
зменшує локальні жирові відкладення. Лікування з застосуванням BodyLab допомагає значно збільшити об’єм 
м’язів, зробити їх чіткішими та покращити поставу - і це лише за декілька сеансів.

Мета інтенсивної стимуляції м’язів - поліпшення їх тонусу та прискорення  метаболізму, що в свою чергу 
стимулює зменшення жирових відкладень. Це надає багато переваг: корекція фігури після пологів, покрашення 
загального стану здоров’я, профілактика діабету 2 типу, високого кров’яного тиску, серцевих захворювань, 
інсульту.

Курс лікування складається приблизно з восьми сеансів, 
які проводяться два рази на тиждень і мають тривалість 
від 30 до 45 хвилин. Підтримуючі процедури проводяться 
кожні 3-6 місяців.

+  Глибока стимуляція м’язів

ЗРОБІТЬ ВАШІ М’ЯЗИ РЕЛЬЄФНИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ FMS

Технологія, 
яка працює.

BodyLab, перше покоління  продуктів для роботи по тілу, оснащений ефективними технологіями, 

відрізняється  максимальною безпекою та найвищою якістю. 

+  Інтенсивний ліполіз в жирових клітинах

+  Нарощування м’язів за рахунок їх стимулювання

+  Апоптоз після пошкодження жирових клітин зменшує

       об’єм локальних жирових відкладень 



ІНДУКЦІЯ
2,5 ТЕСЛА

ДО 150 ГЦ

НАЛАШТУВАННЯ 
ВСТАНОВЛЕНИХ  

ПРОГРАМ

ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ 
ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС
УНІКАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ



Дві маніпули BodyLab підходять для 
використання на животі, сідницях, стегнах, 
ногах і руках.BodyLab 

МАНІПУЛИ
СИСТЕМА
ОХОЛОДЖЕННЯ

+  Інтенсивна активація м’язів

+  Не пошкоджує шкіру 

+  Ефективний для різних анатомiчних зон тіла

+  Неінвазивна система

+  Знижує фактори ризику пов’язані з ожирінням,  
 у тому числі абдомінальним

+ Максимальний комфорт - процедура без найменшого болю

+ Зручний у використанні

ЕРГОНОМІЧНА 
ФОРМА

ЗРУЧНІ 
У ВИКОРИСТАННІ

НЕВЕЛИКА 
ВАГА



BodyLab, працюючі з різними ділянками тіла, 
зменшує локальні жирові відкладення і збільшує 
об’єм м’язів, а також покращує поставу всього за 
кілька сеансів.

+  Живіт

+  Сідниці

+  Стегна

+  Ноги

+  Руки

Зони
застосування



Asclepion Laser Technologies (Лазерні технології ASCLEPION) вже понад 40 років є одним з провідних 
виробників передових лазерних систем для дерматології, естетичної медицини та хірургії на
міжнародному ринку медичних лазерів. Компанія розташована в так званій «Оптичній долині» в Єні,
відомій у всьому світові як домівка німецької оптичної галузі, постійно інвестує у дослідження та
розробку нових технологій. Сьогодні клієнти у понад 70 країнах довіряють технології "Вироблено у 
Німеччині" та перевіреному часом науковому досвіду Asclepion.

Для нас висока якість означає підхід, орієнтований на клієнта. Ось чому ми щодня докладаємо всіх 
зусиль для забезпечення  найкращих технологій,  повного сервісу та  всебічної підтримки процесу 
експлуатації нашого обладнання.

У нашому навчальному центрі в Єні регу-
лярно проводяться як регіональні, так і 
міжнародні навчальні курси. Таким чином, 
ми надаємо нашим клієнтам усі знання, 
необхідні їм для безпечного та ефективного 
використання наших лазерних пристроїв.

Дізнайтесь більше на:
www.asclepion.com/academy

Широкий спектр маркетингових інструмен-
тів доступний у WEBCLUB (ІНТЕРНЕТ- 
КЛУБІ) Asclepion. Ми створили нашу 
онлайн - платформу спеціально для 
наших клієнтів, щоб забезпечити їм 
прямий доступ до новин та документів, які
важливі для успіху їх компанії.

Дізнайтесь більше на:
www.asclepion.com/webclub

Наша вузькоспеціалізована технічна під-
тримка, яку ми пропонуємо як безпосе-
редньо, так і через мережу місцевих
дистриб’юторів, супроводжує наших клі-
єнтів починаючи від монтажу до  забез-
печення запасними частинами у випадку
несправності обладнання.

Дізнайтесь більше на:
www.asclepion.com/service

НАВЧАННЯ І ОСВІТА МАРКЕТИНГ І ІНТЕРНЕТ-КЛУБ ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Б і л ь ш е  н і ж

10  000  000
Успішно вилікуваних 

пацієнтів

Б і л ь ш е  н і ж

10  000
Користувачів 
у цілому світі

ММАЙСТЕРРНІСТЬ, ДООСВІД, УСППІХ



Розміри

Офіційний дистриб’ютор
Asclepion Laser Technologies в Україні 

компанія
 ALFA Medical & Spa Development

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 26-Б
тел. +38 044 331 24 25

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технологія Електромагнітне поле

Індукція до 2,5 Т

Частота від 1 Гц до 150 Гц

Тривалість імпульсу від 200 мкс до 300 мкс

Дисплей 10,4 дюйма, рідкокристалічний (LCD) з тачскріном

34 см*99 см*67 см (Ширина * Висота * Глибина (довжина)) 

Вага близько 60 кг

www.asclepion.comwww.asclepion.com
www.alfaspa.uawww.alfaspa.ua
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MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY


