
BÖLGESEL İNCELME, SIKILAŞMA VE KAS YAPMADA 
EN SON MANYETİK SKALER TESLA TEKNOLOJİ !!!
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Vücut şekillendirme, bölgesel incelme cihazlarının hepsi yağ azaltmaya ya da cildi toparlayıp sıkılaştırmak 
için üretilmiştir. Bölgesel fazlalıklarınız az ise, fit olmak ve fit yaşamak istiyorsanız ya da karnınızı veya po-
ponuzu şekillendirip daha iyi görünmesini istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey alt yapıyı oluşturmak için 
sürekli spor yapmaktır. Vücudumuzun 3 /1 kaslardan oluşur, mükemmel bir vücuda sahip olmak için önce 
kas yapmanız gerekir. 

BODYDEAEMS cihazı kas yapıp hem de yağ yakmaya yardımcı olan bu güne kadar üretilmiş en son tekno-
lojidir. Ayrıca, BODYDEAEMS Dünyanın ilk cerrahi olmayan Popo kaldırma cihazıdır. Karın kaslarını çalıştır-
mak, Popo dikleştirmek ve şekillendirmek, fit bir vücuda sahip olmak için BODYDEAEMS hem kas yapabilir 
hem de yağ yakabilirsiniz. 

BODYDEAEMS uygulamasının etkinliği ve güvenilirliği, en saygın bilimsel yöntemlerle (MRI, CT, US ve His-
toloji) yedi bağımsız klinik çalışma ile test edilmiştir.

BODYDEAEMS , Kas yaparken aynı zamanda yağ yakmanızı sağlayan dünyadaki tek cerrahi olmayan uygu-
lamadır. Vücut şekillendirme işlemlerinin içinde devrim yaratan en son teknoloji cihazdır. Tüm teknolojiler 
yağ azaltma amaçlı kullanılırken BODYDEAEMS hem bölgesel yağları inceltirken aynı zamanda kas yapa-
rak yağ yakar ve fit bir görünüme ulaşmanızı sağlar.

BODYDEAEMS, ilk olarak yağın altında bulunan kasların temellerini oluşturup sağlamlaştırır. Aynı zaman-
da kas yoğunluğunun artması ile karın yağının azalmasını da sağlar. Aynı anda hem bölgesel incelmeler 
hem daha atletik bir vücut hatlarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca Dünyada bu tip cihazların uy-
gulamalarındaki en büyük eksiklik olan Popo kaldırma işleminde ise başarı ile uygulanabilir. BODYDEA-
EMS kalçalara uygulandığında müşterilerin uzun suredir istedikleri daha kalkık, atletik bir popoya sahip 
olmasını sağlar. Dünyadaki tek cerrahi olmayan kalça kaldırma işlemidir. BODYDEAEMS cihazı ile popo 
yağlarını aldırmak ve popo kaldırmak için kişilerin artık ameliyat olmasına gerek yoktur. Kas yoğunluğu 
artarken şekilli daralma ve kalkma gerçekleşir.

BODYDEAEMS, dünyada sadece yağların parçalanmasını hedefleyen değil, aynı zamanda kaslarınızı da 
sıkı bir şekilde çalıştırıp oluşturan tek teknolojidir. Diğer teknolojiler sadece yağları hedef alırlar. Gerçekten 
harika görünmek için hem yağınızı azaltmanız hem de altta yatan kaslarınızı güçlendirmeniz gerekir. Ayrı-
ca, BODYDEAEMS bir ısıtma/soğutma prensibine dayanmaz, bu nedenle yanma, yara izi veya şişme riski 
yoktur.

Mevcut teknolojilerin hiçbiri uygulamalarda kasa bağlı popo kaldırma etkisi sağlayamaz. BODYDEAEMS 
uygulama yapılan bölgedeki tüm kaslarınızı güçlendirerek popo kaldırmaya yönelik yeni bir teknoloji ya-
ratmıştır.

BODYDEAEMS acısız uygulama teknolojisidir. Uygulama yapılan kişilerin hepsi işlemin tamamen acısız ol-
duğunu ve yoğun bir egzersiz yapmış gibi hissettiklerini beyan ederler. Uygulama sırasında müşterileriniz 
uzanıp rahatlayabilir. Uygulama sırasında personeliniz prosedürün rakipsiz rahatlığını yaşayacaktır.
Diğer bölgesel incelme uygulamaları ile karşılaştırıldığında, BODYDEAEMS uygulamasından sonra hiçbir 
nekahet ya da iyileşme sureci yoktur. İşlemden sonra harika bir antrenman geçirildiği hissedilir, işlemi ta-
kiben hemen işe geri dönülür.



BODYDEAEMS uygulama sonuçları yaşa, fiziksel duruma, BMI ve diğer birçok özelliğe bağlı olarak değişe-
bilir. Genel olarak kişiler uygulamadan hemen sonra somut sonuçlar hissetmeye başlarlar. Olumlu sonuçlar 
genellikle son seanstan iki ila dört hafta sonra görülür ve seansları takiben birkaç hafta boyunca etkiler 
artmaya devam eder. Sonuçların kalıcılığı ise bir yılı bulmaktadır.

Bu tip bölgesel incelme cihazlarında hiçbir sonuç sonsuza dek sürmez, ancak klinik çalışmalar uygulama 
yaptıran kişilerin çoğunun bir yıl süreyle hala daha iyi olduğunu göstermektedir. Hem kas hem de yağda 
etkiler 1 yıl sonra bile devam etmektedir. Ancak daha fazla işlem yapmanın size daha fazla faydası olup ol-
mayacağını görmek için seanslarınızın bitiminden bir kaç ay sonra başka seanslar alınmasını öneririz. 

BODYDEAEMS teknolojisi tüm Dünyada son 8 ayda 100.000 den fazla uygulama yapılmış ve harika sonuç-
lar alınmıştır! Şu anda bile dünyanın herhangi bir yerinde uygulamalar yapılmaya devam etmektedir. Kötü 
geri bildirim bu güne kadar hiç alınmamıştır. RealSelf de başarı oranı %98 lerde olan yine ilk uygulama 
özelliğine sahiptir. 

BODYDEAEMS uygulaması doktor konsültasyonuna göre değişiklik gösterse de normal şartlarda haftada 
2 kez toplamda 4 seanslık paketler halinde uygulanması önerilir. 4 seanstan fazlasını yapmak için kasın 
belirli bir süre dinlendirilmesi ve yeni kas oluşumunun beklenmesi gereklidir. BODYDEAEMS ile idame 
uygulaması bulunmuyor çünkü kaslara ve yağa yaptığı etki bir yılı geçmesine rağmen azalmıyor. Aksine 
artış gösteriyor. Bu yüzden idame uygulama yerine daha da üzerine konulmak istenir ise 4 seanstan daha 
fazlası planlanabilir.  
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Cihaz Özellikleri;

Uygulama Alanları;

15 Inch Dokunmatik Led Kayan 

Sipiral Bağlantı Konnektörü
(360º + 45º) takma çıkartma

Ekran Dönüş açısı  20º - 75º

ABS Cihaz Kasası

Tedavi Başlığı A Tedavi Başlığı B

Sistem Modu: Otomatik Program + Profesyonel Mod

Ekran     15 Inch Dokunmatik Led Kayan Ekran

Frekans     1-150Hz

Enerji Aralığı    % 0-100

Darbe Genişliği    285us

Manyetik Yoğunluk  0.4 -2.5 Tesla

Tedavi Süresi    60 Dakikaya kadar ayarlanabilir

Mod    Otomatik ve Manual ayarlanabilir

Tedavi Başlığı    2 Adet

Soğutma Sistemi    Özel Hava Soğutma

Voltaj     220v 50-60Hz

CİHAZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ


