Firma Vupiesse Italy została założona w 1978 roku i od samego początku swojego
istnienia zdobyła mocną pozycję na rynku urządzeń kosmetycznych i produkcji
środków do pielęgnacji ciała. Urządzenia dystrybuowane są w 30 krajach całej Europie, Azji i Ameryce Północnej i Południowej. Działalności firmy to przede
wszystkim projektowanie i produkcja elektroniki profesjonalnej w tym
elektrostymulatorów mięśni.

MADE IN ITALY 100%
Vupiesse posiada własne Centrum Badań i Rozwoju korzystając przy tym z
najnowocześniejszych systemów komputerowych i zaawansowanych przyrządów
laboratoryjnych do mierzenia i kontroli - weryfikujących pełną zgodność instrumentów oraz
badanie odporności na promieniowanie i zakłócenia elektromagnetyczne.
Od początku produkcji urządzeń stymulujących do momentu uzyskania produktu ostatecznego
produkuje je z najlepszych komponentów a proces produkcji kontrolowany jest na każdym etapie.
Korzystając z urządzeń Vupiesse masz gwarancję, że Twoje ciało jest całkowicie bezpieczne.

Wszystkie urządzenia marki Vupiesse przechodzą najbardziej rygorystyczne kontrole
jakości i bezpieczeństwa. Urządzenia w całości zaprojektowane i wyprodukowane
przez Vupiesse Italy posiadają certyfikowany system jakości zgodny z ISO 9001: 2000 i
ISO13485: 2004, wydany przez niemiecką firmę TÜV Rheinland oraz certyfikaty IMQ i Cermet.
Firma posiada duże doświadczenie w produkcji profesjonalnych urządzeń elektro-medyczny,
stosowanych przez szpitale, ośrodki zajmujące się medycyną sportową i fizjoterapią.

Wspaniała wycieczka
dookoła ciała
Tua 360 to elektroniczny pas BodyShaping - tzw. pasywny zestaw
gimnastyczny wykonany z miękkiego
materiału syntetycznego wyposażonego w elektrody z opatentowanym
systemem ROTOFIT.
Tua 360 to najszybszy i najprostszy
sposób na pozbycie się zbędnych
kilogramów bez straty czasu i niebezpiecznej diety głodowej. Ćwiczenia
powodują, że organizm utrzymuje
spalanie tłuszczu nie tylko podczas
treningu, ale także wiele godzin później (znane jest jako "after-burn").
Ćwiczenia dostarczają mięśniom
jędrności i kształtu. Ćwiczenia wykonywać można podczas codziennych czynności - w pracy, w domu.
Tonacja, spłaszczanie brzucha,
pozbycie się cellulitu, jędrne piersi
seksowne uda, pomarańczowa
skórka, ładne biodra - wszystko to
jednym pasem specjalnie zaprojektowanym dla kobiet, aby dać to, czego
pragniesz - szybko, łatwo i
bezboleśnie.

Tua 360 ° wykorzystuje innowacyjny opatentowany system ROTOFIT®
do natychmiastowego pozycjonowania pary elektrod na różnych grupach
mięśni w zależności od ich naturalnej anatomii.

Dane Techniczne
Liczba wyjść:
2
Napięcie wyjściowe:
80 V______________________________
Kształt fali:
symetryczny dwu fazowy, prostokątny
Szerokość impulsów:
200 mikrosekund__________________
Liczba programów:
1_______________________
Prąd wyjściowy:
80 mA (1kohm obciążenia)MAX____
Częstotliwość:
80 Hz_____________________________
Napięcie zasilania:
9V (bateria alkaliczna)_____________

________________

Rotacja

Pary elektrod przesuwają się
wzdłuż po pasie

Przesuwają się wzdłuż
zacisku

Elastyczny, aby dopasować
płaskich obszarów

Odchudzanie, tonacja i spłaszczanie brzucha,
ujędrnianie i lifting piersi,
ujędrnianie, kształtowanie i intensywny lifting pośladków,
wyszczuplanie i tonacja ud.
Skuteczna walka z cellulitem.

Oznaczenie:

Zestaw zawiera

TUA 360° do relaksacji i tonacji wszystkich układów mięśniowych.

1 pas z 2parami elektrod
(Rotofit System)
1 przedłużenie pasa
na rzepy
1 buteleczka na wodę
1 zapasowe gąbki
1 instruktażowe DVD
1 opakowanie
1 instrukcja obsługi
1 bateria

Elektroniczny pas z miękkiego syntetycznego materiału
z opatentowanymi elektrodami Rotofit System i
2 programami ciała

W przeciwieństwie do zwykłych
pasów wyszczuplających, które
tylko wibrują i masują powierzchnię,
Tua 360 działa na zaawansowanych
zasadach elektrostymulacji zastosowanie impulsów elektrycznych
bezpośrednio na mięśnie wykonujące
prawdziwy wysiłek fizyczny.
Ta rewolucyjna forma gimnastyki
pasywnej wykorzystywana jest od
dziesięcioletni przez szpitale, kliniki,
ośrodki sportowe a także salony i
gabinety kosmetyczne. Zastosowanie
Tua 360 do praktycznie każdej
części ciała ułatwia szybkie efekty w
odchudzaniu, tonacji brzucha,
pośladków, mięśni pleców w zaledwie
kilka minut dziennie.
Tua EXCEL posiada dwa programy:
TONE i SLIM

Tua EXCEL wykorzystuje innowacyjny opatentowany system ROTOFIT®
do natychmiastowego pozycjonowania pary elektrod na różnych grupach
mięśni w zależności od ich naturalnej anatomii.

Dane Techniczne
Liczba wyjść:

________________

2

Rotacja

Pary elektrod przesuwają się
wzdłuż po pasie

Przesuwają się wzdłuż
zacisku

Elastyczny aby dopasować
do płaskich obszarów

1 TONE
program do tonacji i ujędrniania.

2 SLIM
program do redukcji otłuszczonych obszarów.

Napięcie wyjściowe:
80 V_____________________________
Kształt fali:
symetryczny dwu fazowy, prostokątny
Szerokość impulsów:
200 mikrosekund_________________
Liczba programów:

________________

2

Prąd wyjściowy:
80 mA (1kohm obciążenia)MAX___
Częstotliwość:
30 - 80 Hz_______________________
Napięcie zasilania:
9V (bateria alkaliczna)

Zestaw zawiera

TUA EXCEL - urządzenie do wszystkich obszarów ciała:
BRZUCH, POŚLADKI, BIODRA, PIERSI.

1 pas z 2 elektrodami
(Rotofit System)
1 rozszerzenie pasa na rzepy
1 zapasowy zestaw gąbek
1 buteleczka na wodę
1 instruktażowe DVD
1 opakowanie
1 instrukcja obsługi
1 bateria

Dwu funkcyjny elektrostymulator
pas z Rotofit® System
urządzenie przenośne

TUA SILVER to elektroniczne
urządzenie stworzone specjalnie
do wywoływania ćwiczeń / pracy
mięśni, koncentrując się przy tym
na hartowaniu i ujędrnianiu mięśni
całego ciała oraz skutecznym
odchudzaniu poprzez spalanie
tkanki tłuszczowej.
Tua Silver oferuje 6 programów
przeznaczonych do konkretnych
ćwiczeń i obszarów ciała. Fazy –
większość programów składają się z
3 etapów: rozgrzewki, ćwiczeń i
odpoczynku. Pod koniec każdego
etapu Tua Silver automatycznie
przełącza do następnego etapu.
Poprzez modulowanie szeregu
zmiennych parametrów jak
częstotliwość impulsów
elektrycznych, czas trwania skurczu
można uzyskać przydatne dla
osiągnięcia różnych celów,
wzmocnienie siły mięśni,
ujędrniający zabieg kosmetyczny,
aż do rzeźbienia mięśni, relaks czy
rehabilitację.

Tua SILVER wykorzystuje innowacyjny opatentowany system ROTOFIT®
do natychmiastowego pozycjonowania pary elektrod na różnych grupach
mięśni w zależności od ich naturalnej anatomii.

Rotacja

Pary elektrod przesuwają się
wzdłuż po pasie

Przesuwają się wzdłuż
zacisku

Elastyczny aby dopasować
do płaskich obszarów

Dane Techniczne
Liczba wyjść:
2
Napięcie wyjściowe:
80 V______________________________
Kształt fali:
symetryczny dwu fazowy, prostokątny
Szerokość impulsów:
200 + 200pSec. ___________________
Liczba programów:

_6_________________
Specjalne ćwiczenia na wszystkie partie
ciała: biceps, triceps, mięśnie piersiowe i
mięśnie pleców etc....

Prąd wyjściowy:
80 mA (1kohm obciążenia)MAX____
Częstotliwość:
1 - 100 Hz________________________
Napięcie zasilania:
4 baterie alkaliczne 1. 5V
AAA-LR03 typ_____________________
czas skurczu:
1-12 Sec. _________________________
Czas powrotu:
1-25 Sec. _________________________
Oznaczenie:

Zestaw zawiera

Program do zwalczania otłuszczonych obszarów.
Program do tonacji i ujędrniania ciała.
Program do pozbywania substancji odpadowych.
Specyficzny program do budowania masy i siły mięśniowej.
Specyficzny program do wzmacniania mięśni.
Program rozluźniający i relaksacyjny

1 elektrostymulator z 2 wyjściami
1 pas z 2 parami elektrod
(Rotofit system)
1 rozszerzenie pasa z rzepami
4 zapasowe gąbki
1 buteleczka na wodę
4 elektrody samoprzylepne 3. 5x4. 5 cms
2 przewody do elektrod
1 opakowanie
1 instrukcja obsługi
4 baterie

You to idealne rozwiązanie...
YOU & ME to elektroniczne
urządzenie do pasywnej
gimnastyki. Za pomocą 2
elektrod wywołuje efektywne
i przyjemne skurcze mięśni
powodujących tonację,
podniesienie i rozluźnienie
mięśni całego ciała. Zestaw
składa się z elektronicznej
jednostki sterującej, która
generuje ciągłość modulowanych impulsów fali
kwadratowych, które
dostarczają skutecznych i
przyjemnych w odczuciu
skurczy mięśni.
YOU & ME to przede wszystkim odchudzanie, tonacja i
spłaszczanie brzucha,
ujędrnianie, podnoszenie i
formowanie piersi i pośladków,
zwalczanie cellulitu,
odchudzanie i tonizowanie ud.
YOU & ME to także zabiegi
relaksujące i tonowanie
wszystkich układów
mięśniowych ciała.

Tua YOU wykorzystuje innowacyjny opatentowany system ROTOFIT®
do natychmiastowego pozycjonowania pary elektrod na różnych grupach

Dane Techniczne

mięśni w zależności od ich naturalnej anatomii.

_______________

Rotacja

Pary elektrod przesuwają się
wzdłuż po pasie

Przesuwają się wzdłuż
zacisku

Elastyczny aby dopasować
do płaskich obszarów

Liczba wyjść:
1
Napięcie wyjściowe:
50 V____________________
Kształt fali:
kompensowany prostokątny
Szerokość impulsów:
200pSec. _______________
liczba programów:
1
Prąd wyjściowy:
60mA (l1kohm obciążenia)MAX
Częstotliwość:
70 Hz___________________
Napięcie zasilania:
9V (bateria alkaliczna)

_______________

... walka z: utratą napięcia skóry i
mięśni, zlokalizowanym cellulitem i
tkanką tłuszczową.

Oznaczenie:

Zestaw zawiera
1 urządzenie z parą elektrod
Rotofit system
1 elastyczny pasek
1 zestaw dodatkowych gąbek
1 buteleczka na wodę
1 torba
1 instrukcja obsługi
1bateria

Do utrzymania i przywrócenia
młodego wyglądu twarzy
Podczas życia nasza twarz
przechodzi widoczne zmiany:
pojawiają się zmarszczki,
zmienia się owal twarzy,
obwisłe policzki, skóra traci
elastyczność co powoduje
worki pod oczami. Kosmetyki
mogą skutecznie nawilżać i
wygładzać skórę ale do
przywrócenia gładkiej skóry,
likwidacji zmarszczek i
przywrócenia młodszego
wyglądu potrzebna jest
ingerencja na mięśnie.
Korzystając z Tua Viso 20
minut dziennie będziesz
rzeźbić mięśnie twarzy. W
rzeczywistości można osiągnąć
wyniki chirurgicznego liftingu
twarzy po zaledwie 10 dniach
regularnego stosowania.

Opatentowane elektrody są fundamentalnie ważne bo za ich
pośrednictwem impuls sinusoidy dociera do skóry, a tym samym
mięśni twarzy. Tua Viso ma opatentowane elektrody VP BOX.
Te oryginalne i unikalne elektrody pokryte są miękką gąbką,
umożliwiającą praktyczne pozycjonowanie na każdej części
twarzy. Delikatny kontakt ze skórą i wykorzystanie wody jako
przewodnika umożliwia natychmiastowe użycie urządzenia.

Dane Techniczne
Liczba wyjść:
1_________________
Napięcie wyjściowe:
56 V____________________
Kształt fali:
Sinusoida_______________
Szerokość impulsów:
140 pSec. ______________
Liczba programów:
1
Prąd wyjściowy:
56 mA (l1kohm obciążenia)MAX
Częstotliwość:
7500 Hz________________
Napięcie zasilania:
9V (bateria alkaliczna)

_______________

Oznaczenie:

Zestaw zawiera
1 urządzenie z opatentowanym
elektrodami VP Box
1 zapasowe gąbeczki
1 buteleczka na wodę
1 instruktażowe DvD
1 opakowanie

1 instrukcja obsługi
1 bateria

Tua Tre'nd to oryginalne i innowacyjne
elektrostymulatory
do rzeźbienia i kształtowania całego ciała

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,
Face&Body, połączenie funkcji
urządzeń Face i Body.

Dane Techniczne

Tua Tre'nd Body
Kompletne urządzenie elektrostymulujące do zabiegów na ciało. Oferuje 2 niezależne wyjścia kontrolujące żelowe elektrody samoprzylepne idealne do
zastosowania na wszystkich obszarach ciała.

Liczbę wyjść:
2
Napięcie wyjściowe:
70 V_________________________________
Kształt fali:
symetryczny dwu fazowy, prostokątny
Szerokość impulsów:
150 - 200pSec. ______________________
Liczba programów:
12 (6+6)_____________________________
Prąd wyjściowy:
70 mA (1kohm obciążenia)MAX_______
Częstotliwość:
1 - 80 Hz____________________________
Napięcie zasilania:
4 baterie 1. 2V 750 mA akumulatorki
lub 4 bateria alkaliczne
1. 5 V LR03 AAA typ_________________
Czas skurczu:
1-12 Sec. ___________________________
Czas powrotu:
1-25 Sec.
Oznaczenie:

Zawartość zestawu

Urządzenie generuje prąd dwufazowy symetryczny w kształcie prostokąta, którego intensywność może być bezpośrednio regulowana przez użytkownika w precyzyjnych odstępach 1 mA. Prąd symetryczny dwufazowy prostokątny do stymulacji mięśni ciała. Wszystkie pozostałe parametry 12 programów są ustawiane,
dzięki czemu urządzenie jest bardzo proste w użyciu.

12 programów ciała
6 na dolną część
1 SLIM
2 TONE
3 LIPOCELL

i 6 na górną część ciała.
Program wyszczuplający obszary tłuszczowe.
Program ujędrniający i tonujący.
Program o działaniu lipolitycznym,
pozbywanie się substancji odpadowych.
4 MASS
Budowanie masy i siły mięśni.
5 M-STRENGHT Wzmocnienie mięśni.
6 RELAX
Rozluźnienie i relaksacja mięśni.

1 Elektrostymulator z 2 wyjściami
4 elektrody samoprzylepne 3. 5x4. 5 cms
4 elektrody samoprzylepne 4x9 cms
2 przewody do elektrod
1 zasilacz
1 instrukcja obsługo
1 DVD
4 baterie akumulatorki

Dane Techniczne

TUA TRE'ND Face to urządzenie
do elektrostymulacji, leczenia
twarzy i szyi. Każdy obszar
leczony jest określonym
programem pracy.

TUA TRE'ND posiada specjalną opatentowaną
elektrodę do umiejscowienia na różnych
obszarach twarzy. Urządzenie generuje prąd typu
sinusoidalnego o specjalnej częstotliwości
zapewniajacy najlepsze wyniki oraz największy
komfort stymulacji na delikatnych mięśniach twarzy.
Programy pracy są w pełni zaprogramowane, mają określone wszystkie
parametry, takie jak: częstotliwość stymulacji, szerokości impulsu, czas
kurczenia i czasów powrotu: tylko intensywność stymulacji musi zostać
wyregulowana.

Liczba wyjść:
2
Napięcie wyjściowe:
70 V________________________________
Kształt fali:
Sinusoidalny modulowany____________
Liczba programów:
, 5___________________________________
Prąd wyjściowy
70 mA max (1KOhm obciążenia)_____
Czas skurczu
3 sec________________________________
Czas powrotu
3 sec________________________________
Napięcie zasilania:
4 baterie akumulatorki 1. 2V 750 mA
lub 4 baterie alkaliczne
1. 5 V LR03 AAA typ_________________
Waga:
120 g (z bateriami)__________________
Wymiary:
90 x 60 x 18 mm
Oznaczenie:

Zawartość zestawu
1 Elektrostymulator
1 Face wand / różdżka
1 6 zapasowych gąbek
1 Zasilacz
1 Buteleczka na wodę
1 Instrukcja
1 DVD
4 Baterie akumulatorki

Działa na obszarze kości policzkowych, aż do obszaru
graniczącego z uchem.
Działa na policzku, od kącika ust do szczęki
Działa w okolicy skroniowej i czoła.
Działa na brodzie i wokół łuku żuchwowego. Program
ten używany jest do stymulowania mięśni szyi.
Działa na obszarze dookoła oczu i na worki pod oczami.

Dane techniczne
TUA TRE'ND Face&Body Łączy w sobie wszystkie
funkcje z urządzeń Face i Body. Kompletne urządzenie do leczenia każdego obszaru część ciała i
twarzy. Jednostka sterująca w rzeczywistości
generuje różne kształty fali dla ciała i twarzy.
Symetryczny prąd dwufazowy prostokątny służy
do wszystkich zabiegów kosmetycznych a idealny
prąd sinusoidalny odpowiednio modulowany
wykorzystywany jest na małych i wrażliwych
mięśniach twarzy. Programy pracy są w pełni
e

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.

Liczba wyjść:
2
Napięcie wyjściowe:
70 V__________________________________
Kształt fali:
prostokątny symetryczny i sinusoidalny
Szerokość impulsów:
150 - 200|iSec. _______________________
Liczba programów:
12 (6+6) ciało 5 twarz_________________
Prąd wyjściowy:
70 mA max (1KOhm obciążenia)_______
Częstotliwość:
1 - 80 Hz_____________________________
Napięcie zasilania:
4 baterie akumulatorki 1. 2V 750 mA
lub 4 baterie alkaliczne
1. 5 V LR03 AAA typ___________________
Czas skurczu:
1-12 sec. ciało 3 Sec. twarz____________
Czas powrotu:
1-25 Sec. ciało 3 Sec. twarz. ___________
Oznaczenie:

12 programów ciała
6 do dolnej części ciała,
6 do górnej części ciała.

1 SLIM

Odchudzanie otłuszczonych
in

5 programów twarzy
- Obszar jarzmowy.
- Obszar policzków.
- Obszar skroni.

obszarów.

- Obszar podbródka i łuku
żuchwowego.

Program do tonacji i ujędrniania.

- Obszar dookoła oczu i
worki pod oczami.

2 TONE

3 LIPOCELL

Działanie lipolityczne i pozbywanie substancji odpadowych.

4 MASS

Budowanie masy i siły
mięśni.

5 M-STRENGHT

Wzmocnienie mięśni.

6 RELAX

Rozluźnienie i relaksacja
mięsni.

Zestaw zawiera
1 Elektrostymulator z 2 wyjściami
1 Face wand / różdżka
1 zestaw 6 zapasowych gąbek
1 buteleczka na wodę
4 elektrod samoprzyle. 3. 5x4. 5 cms
4 elektrod samoprzyle. 4x9 cms
2 przewody do elektrod
1 zasilacz
1 instrukcja
1 DVD
4 baterie akumulatorki

Tua Trainer składa się ze
skutecznej kołyski na mięśnie
brzucha połączonej z układem
elektronicznym wspomagającym programy szkoleniowe.
Elektrody zamontowane na
specjalnym pasie,
automatycznie uruchamiają się
podczas ćwiczeń aby osiągnąć
głębokie i skuteczne skurcze
mięśni.
Tua Trainer posiada 5 progresywnych programów ćwiczeń;
począwszy od tego najłatwiejszego dla początkującego
użytkownika, skończywszy na
zaawansowanym. W przypadku
korzystania z urządzenia od
samego początku, cykl ćwiczeń
gwarantuje, że po kilku tygodniach
będziemy w stanie ćwiczyć
na najtrudniejszym programie i
będziemy posiadaczem
" twardego" i płaskiego brzucha.
Programy opracowane zostały
przez eksperta
fitness, co gwarantuje ich
skuteczność i efektywność

Rewolucyjne opatentowane urządzenie do
wzmocnienia mięśni brzucha. Silna synergia
między ćwiczeniami czynnymi i biernymi
wywołanymi przez elektro -stymulację, która
wzmacnia skuteczność wykonywanych
ćwiczeń.

Programy te, począwszy od pierwszego poziomu, aż do piątego pozwolą na
dopasowanie częstotliwości ćwiczeń do stopnia Naszego zaawansowania.
Kilka tygodni ćwiczeń i będziemy w stanie sprostać najtrudniejszej sesji nr 5.
oraz cieszyć się płaskim, mocno zbudowanym i zarazem spłaszczonym brzuchem.

Dane Techniczne
Liczba wyjść:
1
Napięcie wyjściowe:
60 V_______________________________
Kształt fali:
symetryczny dwu fazowy, prostokątny
Szerokość impulsu:
200 pSec.
Liczba programów treningowych:

5

_________________

Liczba poziomów liftingujących:
3
_____________________
Prąd wyjściowy:
60mA (, obciążenie 1 KOhm)
Częstotliwość:
4 - 60 Hz__________________________
Napięcie zasilania:
4 x 1. 2 V 2100 mAh NiMh AA typ
or 4 x 1. 5 V AA typ baterii alkalicznych
Waga z bateriami:
4 Kg_______________________________
Oznaczenie:

Zestaw zawiera
Urządzenie opracowane przez
znanego włoskiego eksperta w
dziedzinie fitness-u, odżywiania,
autora kilku książek i
specjalistycznych prac.

1 rama z kulami
1 rama z urządzeniem i pasem
elektrostymulującym
1 zasilacz
1 zestaw zapasowych gąbek
1 Buteleczka na wodę
4 baterie alkaliczne NiMh
typ AA-LR03 1. 2 V 2100mAh

Depil Tua składa się z kompaktowego transformatora o
mocy 24 wolt, który dozuje i
podgrzewa wosk do niezbędnej
temperatury w ok. 15 min.
Podczas wykonywania zabiegu
nakładania wosku podgrzewacz
odłączony jest od sieci elektrycznej. Baza urządzenia dla
wygody może zostać zamontowana na ścianie w taki sposób,
że zawsze będzie dostępna a
warunki przechowywania
pozwolą uniknąć zniszczenia
urządzenia.

Zawartość zestawu
1 zasilacz podstawa 230v
1 aplikator
1 osłona aplikatora
1 mały roll on (80 ml)
1 duży roll on (80 ml)
20 pasków
2 chusteczki
1 instrukcja

Depil Tua wyposażone jest 2 różnej wielkości wkładki
woskowe - mała i duża, które w zależności od potrzeby
pozwolą na depilację różnych miejsc np: okolic krocza,
wąsów itp.

Maksymalne
bezpieczeństwo:
Aplikator podczas
użycia nie jest
podłączony do sieci
elektrycznej co
zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo
podczas depilacji.

Podwójny elektrostymulator
z 3 programami ćwiczeń tone-slim-mix
Twin Up Body jest stymulatorem
najnowszej generacji,
zaprojektowanym specjalnie do
ćwiczeń mięśni, ujędrniania i
tonacji, skutecznego odchudzania
obszarów tłuszczowych,
ćwiczenia mięśni brzucha, klatki
piersiowej, wewnętrznej i
zewnętrznej strony ud, liftingu
pośladków, miednicy, bioder,
mięśni pleców i rehabilitacji.
Urządzenie składa się z 2
elektrostymulatorów - jednostki
głównej z 4 wyjściami i jednostki
przenośnej MOB z 2 wyjściami
(razem 6 wyjść | 12 elektrod).
Takie rozwiązanie pozwala na
korzystanie z aparatów 2
użytkownikom jednocześnie.
Dowolny program z urządzenia
głównego może zostać
przeniesiony na jednostkę MOB
co pozwala 1 użytkownikowi na
korzystanie z ćwiczeń na dwóch
różnych obszarach ciała lub np;
2 użytkownikom korzystanie z
tego samego programu i obszaru
ciała jednocześnie.

do ćwiczenia ciała

Dane Techniczne
Urządzenie główne

MOB (przenośne)

Liczba wyjść:

Liczba wyjść:
2_________________________
Kształt fali:
Kształt fali:
Kompensowany
Kompensowany
prostokątny
prostokątny
Szerokość impulsów:
Szerokość impulsów:
200 pSec. _________________ 200 pSec. ________________
Liczba programów:
Liczba programów:
3__________________________ 1_________________________
4 __________________________

Prąd wyjściowy:
70 mA (szczyt
impulsu, obciążenie IKfi)
Napięcie zasilania:
4x1, 5VAAtyp
lub baterie
akumulatorki Ni-Mh
4, 8V 1000 mAh
(opcjonalnie)

Prąd wyjściowy:
70 mA (szczyt
impulsu, obciążenie IKfi)
Napięcie zasilania:
4 baterie
akumulatorki Ni-Mh (2/3
AAA- 1, 2V- 270 mA/h)

Oznaczenie:

Zestaw zawiera
1 Urządzenie główne z 4 wyjściami
1 MOB przenośne z 2 wyjściami
6 Przewodów do elektrod
12 elektrod gąbkowych, 70 mm rozmiar
6 Pasów z klamrami
12 Zapasowych gąbek 70 mm rozmiar
1 Biteleczka na wodę
1 Zasialcz
1 Walizeczka
1 instrukcja obsługi
4 Baterie alkaliczne 1, 5V AA typ
(urządzenie główne)
4 Baterie
akumulatorki
NiMh 1, 2V
(MOB przenośne)

Twin Up Body Face MOB jest
stymulatorem najnowszej
generacji, zaprojektowanym
specjalnie do ćwiczeń mięśni,
ujędrniania i tonacji, skutecznego odchudzania obszarów
tłuszczowych, ćwiczenia mięśni
brzucha, klatki piersiowej,
wewnętrznej i zewnętrznej
strony ud, liftingu pośladków,
szyj, miednicy, bioder, mięśni
pleców, rehabilitacji a także do
nieinwazyjnego liftingu i tonacji
mięśni twarzy.
Urządzenie składa się z 2
elektrostymulatorów - jednostki
głównej z 4 wyjściami i jednostki
przenośnej Face MOB. Takie
rozwiązanie pozwala na
korzystanie z aparatów 2
użytkownikom.

Dane Techniczne
Urządzenie główne
Liczba wyjść:

MOB (przenośne)
Liczba wyjść:

4________________________________ 2________________________________
Kształt fali:
Kształt fali:
Kompensowany
Kompensowany
prostokątny
prostokątny
Szerokość impulsów:
Szerokość impulsów:
200 pSec. ______________________ 200 pSec. ______________________
Liczba programów:
Liczba programów:
3________________________________ 1________________________________
Prąd wyjściowy:
Prąd wyjściowy:
70 mA (szczyt
32 mA (szczyt impulsu
impulsu, obciążenie 1KO)
impulse, obciążenie 1KO)
Napięcie zasilania:
Napięcie zasilania:
baterie
4 baterie akumulatorki
akumulatorki
Ni-Mh - 2/3 AAANi-Mh 4. 8V-1. 000 mA/h
1, 2V-270 mA/h
Oznaczenie:

Zestaw zawiera
1 urządzenie główne z 4 wyjściami
1 MOB Face przenośne z 2 wyjściami
6 przewodów do elektrod
8 okrągłych samoprzylepnych elektrod do twarzy
o średnicy 2. 5 cm r
8 elektrod żelowych cm 9x4
1 zasilacz
1 walizeczka
1 instrukcja
1 instrukcja aplikacji
1 baterie akumulatorki pack Ni-Mh 4. 8V-1. 000 mA/h
(urządzenie główne)
4 baterie akumulatorki
Ni-Mh - 2/3 AAA- '
1, 2V-270 mA/h
(MOB Face przenośne)

Kompletny system do elektrostymulacji
6 kanałów, 2 urządzenia, 7 programów
ciało i twarz, TENS

Twin-Up T7 Urządzenie,
elektrostymulujące skierowane
do tych osób, dla których piękny
wygląd i aktywność mięśni jest
istotnym elementem codziennego
funkcjonowania i dobrego
samopoczucia. Udowodniono, że
stosowanie przenośnych
urządzeń do domowej elektrostymulacji przez 30 - 60 minut równe
jest wydajności 2 -2, 5 godziny
intensywnego treningu w siłowni.
Jednostka, Twin-Up T7 oferuje
różne rodzaje ćwiczeń
wzmacniających i ujędrniających
mięśnie, poprawia krążenie, drenaż
limfatyczny, anty cellulit owy,
zwiększa masę mięśniową i
relaksuje mięśnie. Ponadto
urządzenie posiada specjalnie
opracowane unikalne programy
treningowe dla poszczególnych
grup mięśniowych (mięśnie
brzucha, klatki piersiowej, barków
i miednicy, biustu i dekoltu).

7 dedykownych programów
1 SLIM
Wyszczuplanie
2 TONE
Ujędrnianie
3 LIPOCELL
Działanie lipolityczne, walka z cellulitem
4 T-BREAST
Program na piersi
5 DECO
Rozluźnienie i relaksacja mieśni
6 TENS
Redukcja bólu
7 FACE
Ćwiczenia twarzy - Anti age
Sekwencja programów jest całkowicie zautomatyzowana. Urządzenie
Twin Up T7 pozwala ćwiczyć prawie wszystkie mięśnie ciała w tym samym
czasie. Elektro lifting z Twin Up T7 przywraca ton mięśni twarzy,
usuwa "opadnięte" policzki i szyję, usuwa "podwójny podbródek" i
zmniejsza nasilenie tłustych fałd.
Wielofunkcyjny elektrostymulator Twin Up T7 prawie w całości
zastępuje korzystanie z siłowni i drogiego salonu kosmetycznego.
Możliwość przenoszenia urządzenia eliminuje konieczność przerwania
procedury treningowej podczas wakacji lub podróży służbowej.

Dane Techniczne
Urządzenie główne
Liczba wyjść:
4
Kształt fali:
Kompensowany
prostokątny
Szerokość impulsów:
50 - 200 pSec.
Liczba programów:
7 + 1 program do
ustawiania

MOB T7 Przenośne
Liczba wyjść:
2
Kształt fali:
Kompensowany
prostokątny
Szerokość impulsów:
50 - 250 pSec.
Liczba programów:
1 program przenoszony(z
urządzenia głównego)

Prąd wyjściowy:
70 mA MAX
Napięcie zasilania:
Baterie akumulatorki
1000 mAh 4, 8V NiMh o
4x baterie alkaliczne 1, 5V
AAA typ

Prąd wyjściowy:
32 mA MAX
Napięcie zasilania:
4 baterie
akumulatorki
1, 2 V 2/3 AAA typ
270 mAh NiMh

Oznaczenie:

1936

Zawartość zestawu
1 Urządzenie z 4 wyjściami
1 MOB T7 przenośne z 2 wyjściami
6 Przewodów do elektrod
8 Okrągłych elektrod żelowych samoprzylepnych,
do twarzy o średnicy 2. 5 cm
8 Elektrod samoprzylepnych do ciała 9x4 cm
1 Zasilacz
1 Walizeczka
1 Instrukcja obsługi
1 Zestaw akumulatorków NiMh 1000 mAh 4, 8V
(urządzenie główne)
4 baterie akumulatorki NiMh 1, 2V 270 mAh
1, 2V 2/3 AAA typ
(urządzenie przenośne)

Elektrostymulacja i ultradźwięki...
Twin Up T7 Sonic to
urządzenie specjalnie
stworzone do ćwiczenia i
hartowania mięśni ciała oraz
złagodzenia bólu wywołanego
przez przewlekłe bóle mięśni.
Urządzenie składa się z
elektrostymulatora - jednostki
głównej z 4 wyjściami i
jednostki MOB z ultradźwiękami.

Dane Techniczne
Elektrostymulator

Twin Up T7 Sonic posiada 7 programów pracy w
2 kategoriach: Fitness i Beauty
oraz 4 programy ultradźwiękowe

Liczba wyjść:
4
Kształt fali:
Kompensowany
prostokątny
Szerokość impulsów:
50 - 200 gSec.
Liczba programów
7 + 1 do regulacji
Prąd wyjściowy:
70 mA MAX
Napięcie zasilania:
Baterie
akumulatorki
Ni-Mh 4, 8V-1. 000 mA/h

Ultradźwięki
Częstotliwość ultradźwięków
1 MHz ± 5%
Fala sinusoidalna
Prąd wyjściowy:
2W
Powierzchnia leczenia:
12 cm1 2 * 4
Typ emisji:
Ciągły
i przerywany
Regulacja mocy:
20-40-60-80-100%
całkowitej
Czas leczenia:
15 min. z automatyczną
de-aktywacją

Oznaczenie: C E

Zasilanie:
Zasilacz AC
Oznaczenie: C E

Zawartość zestawu
1 Elektrostymulator z 4 wyjściami
1 Urządzenie z ultradźwiękami
1 Aplikator ultradźwięków
4 Przewody do elektrod
8 Okrągłych elektrod żelowych samoprzylepnych,
o średnicy 2, 5 cm
8 Elektrody żelowe 9x4 cm
1 Zasilacz
1 Walizeczka
1 Instrukcja
1 Baterie
akumulatorki zestaw NiMh
1000mAh 4, 8V (do
elektrostymulatora)
1 Żel do ultradźwięków

Podwójne urządzenie, 6 kanałów
9 programów treningowych, powiększony
zestaw elektrod

XFORMER
Elektrostymulator posiada 9
programów pracy zgrupowanych w poszczególnych
kategoriach: Programy
zaprojektowane przez
specjalistów dostarczają
najlepszych
wyników a parametry elektryczne programów są niemalże
identyczne z rzeczywistymi
impulsami naszego ciała.
Programy XFORMER są wielofazowe. Oznacza to, że zaczynają się one od
rozgrzewki i przygotowania do fazy stymulacji, a następnie
na etapie samej pracy
i okres relaksacji mięśni
i ich ochłodzeniu.
Stosowane metody, w
wyniku dogłębnych
badań i naukowych
eksperymentów przeprowadzonych przez specjalistów, wytwarzają optymalne warunki dla pasywnej gimnastyki mięśni i
prowadzą do osiągnięcia
nadzwyczajnych wyników.

9 programów w kategoriach Fitness
Sport, Piękności i Rehabilitacji

Fitness Sport Beauty

Rehab

1 Model

5 Slim

8 Deco

Modelowanie
Tonacja

Odchudzanie zewnętrznych
i wewnętrznych ud, bioder
brzucha.

M-Strenght

3 Mass

6 T-Breast

Pomaga rozwijać
masę i siłę mięśni.

Stymulacja mięśni klatki
piersiowej i lifting piersi.

4 Lipo

7 Cell

Pozbywanie
substancji
odpadowych

Walka z cellulitem.

2 Tone

Rozluźnienie i relaksacja
mięśni.
Wzmocnienie mięśni - w
szczególności
przykręgowych i grzbietu.

Dane techniczne
Urządzenie główne
Liczba wyjść:
4
Kształt fali:
kompensowany
prostokątny
Szerokość impulsów:
100 - 250 pSec.
Liczba programów:
9 + 1 do regulacji
Prąd wyjściowy:
70 mA MAX
Napięcie zasilania:
baterie
akumulatorki
1000 mA/h 4, 8V NiMh

Oznaczenie:

Outfit

FOR«

BALANCE

MOB przenośne
Liczba programów:
2
Kształt fali:
Kompensowany
prostokątny
Szerokość impulsów:
100 - 250 pSec.
Liczba programów:
1z9
Prąd wyjściowy:
70 mA MAX
Napięcie zasilania:
4 baterie
akumulatorki 270 mA/h
1, 2V 2/3 AAA typ NiMh

CE

1 Urządzenie główne z 4 wyjściami
1 MOB przenośne z 2 wyjściami
6 Przewodów do elektros
16 Elektrod żelowych samoprzylepnych cm 9x4
16 Elektrod samoprzylepnych cm 3, 5 x 4, 5
12 Gąbek celulozowych 70 mm
12 Zapasowych gąbek
6 Elastycznych pasków z klamrami
1 buteleczka na wodę
1 Zasilacz
1 Opakowanie
1 Instrukcja
1 Plakat z aplikacjami
1 Płyta z plannerem
1 Baterie akumulatorki NiMh 1000 mA/h 4, 8V
(urządzenie główne)
4 Baterie akumulatorki NiMh 1, 2V 270 mA/h
1, 2 V 2/3 AAA type (MOB przenośne) •

Kompletny podwójny elektrostymulator, 6 kanałów,
57 programów treningowych, graficzny wyświetlacz,
podwójne elektrody, planowanie leczenia,
sport, rehabilitacja, beauty, TENS.

Elektrostymulator XFORMER EXE
to "ręce i działanie"
profesjonalisty. XFORMER EXE to
najnowocześniejsza i
najbardziej ekskluzywny
elektrostymulator z rodziny
Vupiesse. Najnowszej generacji
urządzenie elektroniczne
posiada 57 kompleksowych
programów. Bardzo łatwy w
obsłudze pozwala ćwiczyć
mięśnie, odchudzać, walczyć z
cellulitem.
Szeroki wybór
akcesoriów sprawia że
XFORMER staje się
bezpieczny i wygodny
w użytkowaniu a także
zajmuje 1 miejsce
na rynku
elektrostymulatorów
dostępnych na
Naszym rynku.

57 programów ćwiczeń
34 programy podzielone na 6 grup - wytrzymałość, odporność, przyrost
siły, moc i aktywność. Możliwość pracy z regulacją intensywności w
dowolnym czasie i dostosowanie do różnych potrzeb.
Programy z tej grupy rzeźbią ciało w szczególności pośladki, skutecznie redukują cellulit, rzeźbią brzuch, ramiona, uda, a wraz ze zrównoważoną dietą
przyniosą pozytywne rezultaty już po kilku sesjach stosowania urządzenia.
Programy z tej kategorii pozwolą na rehabilitację pourazowych części ciała.
Przyspieszając powrót do pierwotnych czynności mięśni i pełnego wyzdrowienia. Programy przywracają naturalną siłę i wytrzymałość mięśni.

Dane Techniczne
Urządzenie główne________MOB przenośne_____________
Liczba wyjść:
Liczba wyjść:
4_______________________ 2 ____________________________
Kształt fali:
Kształt fali:
Prostokątny dwu fazowy
Prostokątny dwu fazowy
symetryczny______________symetryczny_________________
Szerokość impulsów:
Szerokość impulsów:
50 - 400 pSec. ___________ 50 - 400 pSec. _____________
Liczba programów:
Liczba programów:
57________________________ 1 wykonywany z 57_________
Prąd wyjściowy:
Prąd wyjściowy:
99 mA MAX
99 mA MAX
Napięcie zasilania:

Napięcie zasilania:

4 baterie akumulatorki
Programy zwalczają ból powodując przy tym przepływ krwi do mięśni, poma- Baterie
350mAh 1, 2V
gają rozciągnąć mięśnie szyjne, uruchamiają naturalny proces stymulacji en- akumulatorki 200 mAh
dorfin przeciwbólowych poprzez zastosowanie elektrod w okolicy lędźwiowej. 4, 8V NiMh______________ 2/3 AAA Typ NiMh___________
Oznaczenie:

Zestaw XFORMER EXE
1 Urządzenie z 4 wyjściami
4 Kable do elektrod
8 Elektrody żelowe samoprzylepne 9x4 cm
8 Elektrody żelowe samoprzylepne 3, 5 x4, 5 cm
8 Elektrody celulozowe 70 mm
12 Zapasowych gąbek
4 Pasy do mocowania elektrod
1 Butelka do nawilżania
1 Zasilacz
1 Instrukcja obsługi
1 Instrukcja aplikacji
1 Baterie akumulatorki NiMh

Outfit MOB
Zestaw
MOBEXE
EXE
1 MOB EXE przenośne z 2 wyjściami
2 Przewody do elektrod
4 Elektrody żelowe samoprzylepne 9x4 cm
4 Elektrody żelowe samoprzylepne 3, 5 x 4, 5 cm
4 Elektrody celulozowe 70 mm
4 baterie akumulatorki 1, 2V NiMh
6 Zapasowe gąbki
Pasy do mocowania

Kompletny system
elektrostymulator + ultradźwięki
XFORMER EXE Sonic to urządzenie
specjalnie stworzone do ćwiczenia,
hartowania mięśni ciała oraz
złagodzenia bólu wywołanego przez
przewlekłe bóle mięśni i
rehabilitację. Urządzenie składa się
z 2 aparatów - jednostki głównej z
4 wyjściami i jednostki
ultradźwiękowej z dwoma
częstotliwościami leczenia 1MHZ
oraz 3 MHz. Wystarczy tylko wybrać
program, ustawić intensywność i
aplikować ultradźwięki lub elektrody
na ciało. Najnowszej generacji
urządzenie elektroniczne
posiada 57
kompleksowych
programów
elektrostymulujących i 23
specyficznych
programów
ultradźwiękowych.
Bardzo łatwy w
obsłudze pozwala
ćwiczyć mięśnie,
odchudzać,
rehabilitować oraz
walczyć z cellulitem.

Dane Techniczne

XFORMER EXE SONIC 57 programów
elektrostymulujących, 2 częstotliwości
ultradźwięków
Programy
Programy urządzenia wyposażone są w wszystkie parametry: całkowity
czas, liczba faz, czas w fazie skurczu i czas odzyskiwania danych,
częstotliwości, częstotliwość impulsów. Programy zostały celowo
rozdzielone na górną i dolną część ciała i zaczynają się od rozgrzewki
i przygotowania do fazy stymulacji, ćwiczeń i fazy rozluźniającej
mięśnie i schładzanie.

Elektrostymulator

Ultradźwieki

Liczba wyjść:

Częstotliwość ultradźwięków:
1Mhz i 3 Mhz ± 5%
Napięcie wyjściowe:
8 W - 1 MHz 6W - 3 MHz
Powierzchnia leczenia:
12 cm1 2
Typ emisji:
Ciągły
i pulsacyjny
Regulacja zasilania:
liniowa z cyfrowym
wyświetlaczem
Czas leczenia:
20 min. Max
z automatycznym
wyłączeniem
Napięcie zasilania:
Zasilacz AC

4
Kształt fali:
Prostokątny dwu fazowy
symetryczny
Szerokość impulsów:
50 - 400 pSec.
Liczba programów:
57
Napięcie zasilania:
99 mA MAX
Zasilanie:
akumulatorki
baterie 200 mAh
4, 8V NiMh

Oznaczenie:

CE

Zestaw XFORMER EXE Sonic
1 Elektrostymulator + ultradźwięki
4 Przewody do elektrod
8 Elektrody żelowe samoprzylepne 9x4 cm
8 Elektrody żelowe samoprzylepne 3, 5x4, 5 cm
8 Elektrody celulozowe 70 mm
4 Eastyczne pasy retencji z klamrami
2 zestawy 6 zapasowych gąbek
1 Buteleczka na wodę
1 Instrukcja obsługi
1 Planner leczenia
1 Baterie akumulatorki
NiMh
1 Aplikator ultradźwięków
częstotliwość 1MHz
1 Aplikator ultradźwięków
częstotliwość 3MHz
1 Żel do ultradźwięków
1 Zasilacz
1 Walizeczka
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