TUA TRE'ND, TO RODZINA ORYGINALNYCH I INNOWACYJNYCH
URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA CAŁEGO CIAŁA W DOSKONAŁEJ
KONDYCJI, FORMIE I KSZTAŁCIE.
Urządzenia najnowszej generacji wyróżniają się nowoczesną,
elegancką i "trendy" linią.
Małe, zaawansowane technologicznie urządzenia, praktyczne
w użyciu i produkcji dostarczają doskonałych wyników.
Podświetlany wyświetlacz LCD poprowadzi użytkownika przez wszystkie programy
a przycisk "nawigacji" w panelu sterowania uruchomi wszystkie funkcje
Tua Tre'nd w ułamku sekundy.

Dostępne są trzy modele:
Face, z nowo opatentowaną elektrodą do natychmiastowego i skutecznego umiejscowienia na każdym
obszarze twarzy.
Body, z praktycznymi elektrodami żelowymi do skutecznego leczenia obszarów ciała.
Face&Body, połączenie funkcji urządzeń Face i Body.

Sprzedaż: Beautyfananatic, Hołubcowa 49, 02-821 Warszawa
tel: 501 377 241, fax: 22 816 5005
www. beautyfanatic. com. pl, sklep@beautyfanatic. com. pl
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TUA TRE'ND Body to kompletne urządzenie elektrostymulujące do

Prąd symetryczny dwufazowy

TUA TRE'ND Face&Body Łączy w sobie wszystkie funkcje z urządzeń Face i Body.

leczenia twarzy i szyi.

Prąd sinusoidalny

zabiegów na ciało. Oferuje 2 niezależne wyjścia kontrolujące

prostokątny

Kompletne urządzenie do leczenia każdego obszaru część ciała i twarzy.

Każdy obszar leczony jest określonym programem pracy.

do stymulowania

żelowe elektrody samoprzylepne idealne do zastosowania na wszystkich

do stymulacji

Wystarczy wybrać ikonę na ekranie LCD.

mięśni twarzy

obszarach ciała.

TUA TRE'ND Face to kompletne urządzenie do elektrostymulacji,

mięśni ciała.

Jednostka sterująca w rzeczywistości generuje różne kształty fali dla ciała i twarzy.

Urządzenie generuje prąd dwufazowy symetryczny w kształcie prostokąta,

Zabiegi na twarz,

Zabiegi na ciało,

TUA TRE'ND Face & Body

TUA TRE'ND Face & Body

posiada specjalną opatentowaną

posiada 2 niezależne wyjścia

elektrodę składającą się z odspręży-

kontrolujące 4 żelowe elektrody

nowanej regulowanej w każdym

idealne do zastosowania
na wszystkich obszarach ciała.

TUA TRE'ND Face posiada specjalną opatentowaną elektrodę do

którego intensywność może być bezpośrednio regulowana przez

Symetryczny prąd dwufazowy prostokątny służy do wszystkich zabiegów kosmetycznych

kierunku elektrody, która dostosuje się

umiejscowienia na różnych obszarach twarzy.

użytkownika w precyzyjnych odstępach 1 mA.

a idealny prąd sinusoidalny odpowiednio modulowany wykorzystywany jest na

do każdego obszaru twarzy.

małych i wrażliwych mięśniach twarzy.

Urządzenie generuje prąd typu sinusoidalnego o specjalnej częstotliwości
zapewniajacy najlepsze wyniki oraz największy komfort stymulacji

Wszystkie pozostałe parametry 12 programów są ustawiane,

na delikatnych mięśniach twarzy.

dzięki czemu urządzenie jest bardzo proste w użyciu.

Prąd Sinusoidalny

prostokątny

12 programów dzieli się na programy górnej (6) i dolnej (6) części ciała.

do stymulacji

do stymulacji

mięśni twarzy

mięśni ciała.

Prąd symetryczny dwufazowy

Programy pracy są w pełni zaprogramowane, mają określone

Odchudzanie, ujędrnianie, zwalczanie
cellulitu, zwiększanie napięcia mięśniowego
i rozluźnienie spiętych mięśni.

wszystkie parametry, takie jak: częstotliwość stymulacji,
szerokości impulsu, czas kurczenia i czasów powrotu: tylko
intensywność stymulacji musi zostać wyregulowana.

Programy pracy są w pełni zaprogramowane, pozostałe parametry takie jak są już określone:
częstotliwość stymulacji, szerokości impulsu, czas kurczenia i czasów powrotu:
tylko intensywność stymulacji musi zostać wyregulowana w precyzyjnych odstępach 1 mA.

5 programów na każdy obszar twarzy, 12 programów do skutecznego leczenia obszarów ciała.

TUA TRE'ND Face

Działa na obszarze

Działa na brodzie i

oferuje 5 programów

kości policzkowych,

wokół łuku żuchwowego.

aż do obszaru

Program ten używany

1 SLIM

4 MASS

graniczącego z uchem.

jest do stymulowania

Program wyszczuplający

Specjalny program do budowania masy mięsni;; pomaga

mięśni szyi.

obszary tłuszczowe.

przywrócić objętość i reakcję ruchową na leczonym obszarze

2 TONE

5 M-STRENGTH

Działa na obszarze

Program ujędrniający i

Specjalny program do budowania masy mięsni;

dookoła oczu i na

tonujący.

pomaga przywrócić objętość i wzmocnienie mięśni.

3 LIPOCELL

6 RELAX

ćwiczeń, wybieranych za
pomocą przycisków

Działa na policzku,

nawigacyjnych

od kącika ust do

i wyświetlanych ikon

szczęki

na ekranie LCD, każdej
określonej częstotliwości
i czasu leczenia
określonej części twarzy.

PROGRAMY CIAŁA

Działa w okolicy

worki pod oczami.

skroniowej

Program o działaniu lipolitycznym.

Program rozluźniający, ściśnięte i spięte mięśnie, zwłaszcza

i czoła.

Redukcja zlokalizowanego

na obszarze szyjnym, górnym trapezie i mięśni wzdłuż kręgosłupa.

cellulitu.

