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Уред за стягане на бедра - EMS електростимулатор за 

бедра 
 

 

 
 

Електроимпулсен масажор за стягане на областта на бедрата. Уред за мускулна стимулация 

посредством електрически сигнали изпращани до мускулите. Чрез електрическия стимулатор за 

бедра, Вие лесно и навсякъде ще поддържате перфектна форма без особени усилия. Компактният 

му размер позволява лесно и удобно пренасяне, за да може да бъде използван когато е 

необходимо. За оформяне на олбастта на бедрата е необходимо да отделяте само по 20 минути 

на ден. Можете да го използвате по всяко време - докато си почивате на дивана, докато готвите 

или вършите друга домакинска работа. Дискретния му дизайн позволява носенето на 

електроимпусния стимулатор на бедра дори и под Вашите дрехи, без да се забелязва. Точно тази 

характеристика го прави подходящ да бъде използван дори когато сте навън. EMS стимулаторът 

има фабрично зададени 6 режима на работа, като всеки един от тях има по 10 нива на 

интензивност. 

 

 

 

Какво всъщност представлява EMS стимулацията? 

 

EMS стимулацията на практика представлява електромускулна стимулация, която е подходяща за 

оформяне на мускулите. Освен това е възможно да подпомага кръвообращението и лимфната 
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циркулация в областта, в която се прилага. Използването на такъв тип стимулация е подходяща 

за всички хора, които нямат достатъчно време или интерес за редовни занимания във фитнес 

залите. Технологията EMS съвсем не е нова, напротив тя се използва от дълги години и е 

базирана на десетки изследвания и дългогодишни разработки.  

Електроимпулсите карат мускулите да се свиват и отпускат с точно определен интензитет. *Според 

някои проучвания е възможно с подобен тип стимулация да се постигнат до 36 000 (тридесет и 

шест хиляди) мускулни съкращения в рамките на прецедура с времетраене между 20 и 25 минути, 

в зависимост от използвания интензитет. 

 

Още за продукта 

 

Уредът за трениране на бедра е изключително подходящ за неактивни хора, които водят застоял 

начин на живот. Подходящ е и за хора с наднормено тегло, както и за майки, които искат да влязат 

възможно най-бързо във форма след раждане. 

 Укрепва и стяга мускулите посредством EMS импулси 

 Лесно управление чрез вграден контролер 

 6 режима на работа с 10 нива на интензивност 

 Определяте режима на тренировка според ефекта, който желаете да постигнете 

 Достатъчно е да използваме електроимпулсния стимулатор за бедра само 20 минути на 

ден. 

 

Какво включва комплектът? 

 Контролер за управление 

 Обща подложка (пад) за двете бедрата 

 

 
 

Гаранция: 24 месеца 

Произход: Китай 

 

  
  

  


