ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ

Ballancer® 505
WELLNESS &
RELAX

24

NEZÁVISLÝCH
TLAKOVÝCH
KOMOR

 redukce váhy
 formování postavy
 celulitida
 zvýšení elasticity pokožky

Ballancer® 505 přednosti:
 unikátní program Pretreatment

, který před každou
masáží pomáhá uvolňovat lymfatické uzliny v tříslech
(kalhoty) a v podpažních jamkách (bunda)
®

 jednoduché, komfortní ovládání, spolehlivý provoz
s minimem technických problémů (minimální poruchovost)

 jedinečný automatický systém ovládání komor (systém dokáže ovládat několik komor najednou, v témže okamžiku tlakuje i odsává )

 zapínání
 Přístroj Ballancer 505 je určený pro tlakovou masáž
a estetickou lymfodrenáž zejména v masážních salonech, regeneračních a lázeňských zařízeních, fitness
centrech, v kosmetických salonech, wellness centrech a pro domácí ošetření.

robustními zipy – nedochází k únavě suchých zipů jako u většiny ostatních výrobků (tlakové
komory jsou samozřejmě i pod zipy!)

 nepřetržité a zcela přesné měření aktuálního tlaku
ve všech komorách – přístroj přesně ví, jaký tlak v komoře právě je a podle toho reaguje a řídí proceduru,
přizpůsobí se tak každému tvaru postavy

 možnost jednoduchého ovládání pomocí PC, vč. spráVyužití přístroje
Jeho využití je především při estetických lymfodrenážích,
při regeneraci nebo rekonvalescenci organismu a celkové detoxikaci, při kůrách proti celulitidě, pro tvarování
postavy, také na zlepšení průtoku lymfy a tím zlepšení
celkové činnosti lymfatického a imunitního systému.

vy kartotéky zákazníků (každý zákazník může mít uložen svůj individuální program)

 24 na sobě nezávislých, vzájemně se překrývajících
tlakových komor v aplikátorech

 komory jsou vyrobeny z elastického materiálu pro
dokonalé obepnutí masírovaných partií

Ballancer® 505

ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ

WELLNESS & RELAX

Ballancer® 505 indikace:
 redukce masírovaných partií a formování postavy
 celulitida
 zvýšení elasticity pokožky
 detoxikace organismu a podpora imunity
 stimulace kolagenových vláken ve spodních
vrstvách kůže

 regenerace po extrémním svalovém zatížení
 prevence otoků, lipedému, lipolymfedému

 před a poliposukční péče
 prevence otoků končetin
způsobených funkčním opotřebením kloubů

 podpora prokrvování končetin
 prevence žilní nedostatečnosti
 podpora funkce lymfatického systému
 syndrom těžkých nohou
 prevence chronických bolestí

Ballancer® 505 lze použít v kombinaci s těmito návleky:
Ballancer® Pants - 24 komor

Ballancer® Jacket - 24 komor

Technická specifikace - Ballancer® 505
Technické parametry

Ballancer® 505 1201 – EC

Elektrická specifikace

230 V střídavé napětí 50 Hz

Příkon /Výkon

25 W

Terapie

Pretreatment (uvolnění lymfatických uzlin) / peristaltická vlna

Rozměry

38 x 31 x 17 cm

Tlakové rozpětí

20 – 80mmHg

Počet vývodů/komor

24 na sobě nezávislých

Odsávání návleků

Ano

Hmotnost

6,5 kg, + návleky

Možnosti využití:

wellness centra, centra plastické chirurgie, kosmetické salony, sportovní kluby, fitness centra,
lázeňská zařízení, domácí péče
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