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XFORMER - 2 URZĄDZENIA

ZESTAW
ZAWIERA
• 1 urządzenie główne, 4 wyjścia, z akumulatorkami
• 1 Mob, przenośne, 2 wyjścia, z akumulatorkami
• 12 gumowych elektrody na celulozowe gąbki D = 7, 5 cm
• 6 elastycznych pasy podtrzymujący z klamrą
• buteleczka na wodę
•16 elektrod żelowych 9x4 cm
• 16 elektrod żelowych. 5x3. 5 cm
• 6 przewodów do elektrod
• 1 ładowarka
• Instrukcja
• arkusz z ćwiczeniami
• 1 plakat z aplikacjami
• opakowanie

paski do mocowania elektrod
elektrody z gąbkami
zasilacz / bateria LED
wyjście impulsu LED
regulacja intensywności stymulacji
wybór programu
impulsy LED
wyświetlacz wyboru programu
4 niezależne wyjścia
przewody ze złączem SNAP
zasilacz / bateria LED
Równoważenie impulsu
impuls LED
Mob regulacja intensywności
elektrody żelowe 3. 5x4. 5 cm
elektrody żelowe 4x9 cm

■

XFORMER I ELEKTROSTYMULACJA

PROGRAMY

XFORMER to najnowszej generacji elektrostymulator przeznaczony do
ćwiczenia mięśni; w celu ich trenowania, ujędrnienia i tonacji oraz odchudzenia
otłuszczonych obszarów.

XFORMER posiada 10 programów prac podzielonych na różne kategorie, tak by pokryć
wszystkie obszary ciała. Dlatego takie rozwiązanie dotyczy wszystkich potrzebujących, tych,
którzy uprawiają sport i dla tych, którzy po prostu chcą, utrzymać ciało w dobrej kondycji
fizycznej oraz tych, którzy chcą, rozwiązać problemy: wywołane skurczami lub wzmocnieniem
mięśni lub wzmocnieniem poszczególnych obszarów po czasie bezczynności.

U ludzi, aktywność mięśniowa stymulowana jest przez centralny układ nerwowy
wysyłający impulsy elektro chemiczne do nerwów, które w rzeczywistości
wykonują prawdziwy wysiłek fizyczny. XFORMER, jest bardzo nowoczesnym i
zarazem bezpiecznym układem elektronicznym. Generuje konkretne prądy
elektryczne, mogące wywołać skurcze mięśni, które zastępują impulsy
przesyłane przez centralny układ nerwowy organizmu. Zmieniając szereg parametrów, takich
jak intensywność, częstotliwość impulsów, czas skurczu, czas odpoczynku, itp XFORMER
umożliwia różnym wybranym programom osiągnąć różne cele. Między innymi obejmują one:
rozwój siły mięśniowej, zabiegi estetyczno tonizujące, zmniejszenie złogów tłuszczowych oraz
leczenie pourazowe i rozluźnienie spiętych i sztywnych mięśni.
Ćwiczenia wykonywane za pomocą elektrostymulacji oferują szereg zalet i
doskonale uzupełniają lub częściowo zastępuje dobrowolne ćwiczenia:
- Selektywna stymulacja mięśni (poprzez precyzyjne umiejscowienie elektrod możemy
precyzyjnie wybrać grupę mięśni na, których ma zostać przeprowadzone leczenie, minimalizując
jednocześnie uruchomienie sąsiednich mięśni).
- Maksymalne wykorzystanie włókien mięśniowych. Poprzez ustawienie odpowiednich
wartości natężenia prądu, istnieje możliwość, osiągnięcia maksymalnego wykorzystania włókien
mięśniowych, coś, co jest trudne do osiągnięcia przez aktywny wysiłek fizyczny.
- Brak obciążenia na stawy. Szczególnie w odniesieniu do kręgosłupa, u osób, które prowadzą
siedzący tryb życia i ograniczony wysiłek fizyczny.
- Brak ogólnego zmęczenia
- Szybki postęp

XFORMER jest całkowicie bezpieczny w użyciu i jest ważnym elementem wyposażenia
dla ogólnego tonowania i kształtowania mięśni pośladkowych, nóg, zewnętrznych i
wewnętrznych mięśni ud, brzucha, pleców, ramion, pomaga poprawić siłę mięśni,
wytrzymałość i hipertrofię wytrzymałościową. Pomaga zmniejszyć obszary tłuszczowe.

FAZY PRACY
F1/ rozgrzewka i przygotowanie do stymulacji
F2/ ćwiczenie zasadnicze / trening
F3/ odpoczynek / relaksacja

Ogólne kształtowanie
Wzmocnienie odporności

Ogólna tonacja
Wzmocnienie mięśni

XFORMER PODWÓJNE URZĄDZENIE, 6 NIEZALEŻNYCH
KANAŁÓW I 10 PROGRAMÓW
XFORMER jest jedynym urządzeniem składającym się z dwóch aparatów: głównym z 4
wyjściami i odpinanym / przenośnym z dwoma wyjściami nazywanym MOB. Takie rozwiązanie
pozwala na korzystanie z urządzenia dwóm użytkownikom w tym samym czasie lub ze
względu na mniejsze wymiary, można stosować go w biurze, w samochodzie, na wakacjach itp..
XFORMER posiada sześć niezależnych kanałów, 4 na stacji bazowej i 2 na MOB, to daje
możliwość podłączenia do 12 elektrod.
Posiada 10 programów - 9 programów ćwiczeń i 1 program set-up (program do ustawiania
częstotliwości), podzielonych na trzy podstawowe kategorie:
Sport i Fitness, Beauty i Rehabilitation.
Programy XFORMER są wielofazowe. Oznacza to, że programy zaczynają się od
rozgrzewki i przygotowania do fazy stymulacji, następnie samo ćwiczenie i
odpoczynek ze schładzaniem mięśni. Stosowane metody, są wynikiem dogłębnych
badań i eksperymentów naukowych, gwarantujących optymalne wynikido biernyvh
ćwiczeń mięśni i prowadzą do osiągnięcia znakomitych wyników.
XFORMER przeznaczony jest do łatwego użytkowania. W rzeczywistości, wszystkie
parametry programów ćwiczeń zostały wstępnie ustawione i w przypadku ponownego
użycia należy go ponownie wybrać. Program zostanie wyświetlony na ekranie, a zatem
zostaje tylko ustawienie natężenia za pomocą odpowiedniego pokrętła. 10 programów
ćwiczeń, które umieszczone są w urządzeniu głównym, mogą być "ładowane"
na MOB, który staje się całkowicie niezależnym elektrostymulatorem.
Obydwa urządzenia zasilane są przez baterie Ni-Mh, które dostarczane są w
standardzie z urządzeniem i ładowarką.
XFORMER wyposażony jest w podwójny zestaw elektrod;
- 32 żelowe elektrody (2 rozmiary)
-12 elektrod gąbkowych (które muszą być zwilżone wodą z kranu)

Rozwój siły
hipertrofia mięśniowa (masa)

Kapilaryzacja
Działanie lipolityczne
Wytrzymałość

Wyszczuplanie obszarów

Tonacja piersi

Kapilaryzacja, unaczynienie,
walka z cellulitem

Rozluźnienie mięśni
XFORMER jest bezpiecznym urządzeniem spełniającym najbardziej
rygorystyczne międzynarodowe standardy. Aparat zaprojektowany i wyprodukowany przez
Vupiesse Italia, pod kontrolą certyfikowanego Systemu Jakości zgodnego z normą ISO 9001 i
EN46001, wydanego przez niemiecki TUV-CERT. Firma posiada ponad 20 letnie doświadczenia
w produkcji profesjonalnych urządzeń elektro medycznych, używany przez największe szpitale
i ośrodków, zajmujące się medycyną sportową, fizjoterapia i medycyną estetyczną.

Wzmocnienie tylnych
mięśni

Wybierz obszar, który chcesz,
poddać leczeniu lub grupę
mięśni, którą zamierzasz
trenować z XFORMER.
Hcronft W«nrt explore*

Strona poprowadzi wizualizację
programu, który chcesz
wykorzystać podczas leczenia,
Aplikacja pokaże także dokładne
położenie elektrod i podłączenie
XFORMER-a.

F1/3*

F2/12*
F3/2'

Rozpocznij aplikację
naciskając START na
XFORMER i wirtualny
przycisk na komputerze.
Zegar odlicza czas trwania
aplikacji. Film zostanie
wyświetlony w celu pokazania
ćwiczeń i ewentualnej
pomocy.

Strona pokazuje także
wiadomości odnoszące
się do ćwiczenia mięśni,
zamieszczone są porady i
przydatne informacje.

Z domu..
Połącz się z Naszą
stroną, xformer. it,
która poprowadzi cię
krok po kroku przez
wszystkie ćwiczenia
Twojego XFORMER-a.
Udanych treningów!

