
Vip Body System - elektroniczny system wyszczuplania 

VIP LINE - precyzyjnie rzeźbi figurę, ujędrnia i liftinguje zwiotczenia ciała (np. po ciąży, 

odchudzaniu). To rodzaj elektronicznego fitness, w którym każdy 25-minutowy zabieg 

zastępuje kilkugodzinne ćwiczenia na siłowni. 

VIP LINE to kompletny zabieg kosmetyczny ciała umożliwiający szybkie odchudzanie, 

redukcję cellulitu, wzmacnianie mięśni, ujędrnianie oraz nawilżanie i uelastycznianie 

skóry. 

VIP® System to jedyne urządzenie na świecie, które posiada funkcję Transion® - 

stymulowane mięśnie pobierają energię z tkanek tłuszczowych spalają cukier i tłuszcz. 

Przyśpiesza odchudzanie miejscowe lub ogólne – poczujesz efekty wymierne w 

centymetrach już od pierwszego zabiegu! 

 

 

 

 



 

 

Zabieg VIP LINE na ciało umożliwia: 

• zwalczanie celulitu oraz obrzęków 

• precyzyjne rzeźbienie figury 

• ujędrnianie i lifting zwiotczeń ciała 

• drenaż ciała - limfatyczny oraz żylny (safeny), obrzęki wodne. 

• wzmacnianie mięśni całego ciała 

• poprawę kształtu i lifting biustu, brzucha i pośladków 

Proces jest automatyczny, sterowany komputerowo. 

Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi 

 

VIP LINE pomaga usuwać: 

• nadwagę z tłuszczem skupionym bądź rozproszonym, 

• przedwczesne bądź funkcjonalne zwiotczenia, 

• zmarszczki – zwiotczenie twarzy, obrzęki twarzy, 

• problemy kosmetyczne skóry, 

• problemy kosmetyczne krążenia. 

 

Programy VIP LINE w zabiegach na ciało: 

• Isogei - gimanstyka izometryczna mięśni, to zabieg, który pomaga w uzyskaniu 

fantastycznych rezultatów w przypadku zwiotczenia skóry i mięśni. Różni się od zwykłych 

elektrostymulatorów tym, że rozgrzewa mięśnie indywidualnie oraz wykonuje rozgrzewkę i 

trening mięśni jednocześnie. 

• Linfogei - drenaż limfatyczny - kompletne zabiegi na twarz i ciało. Fizjologiczne usuwanie 

• obrzęków, celulitu, zapobieganie opuchliznom i problemom kosmetycznym wywołanym przez 

złe krążenie limfy i krwi w żyłach nóg. 

 

Zabiegi VIP LINE dodatnio wpływają na: 

• podskórną tkankę łączną, 

• procesy odżywcze i przemianę materii w tkankach, 

• pobudzanie układu limfatycznego, 

• oczyszczanie organizmu i wydalanie toksyn, 

• wchłanianie obrzęków, 

• zmęczenie i obolałe stopy, 

• zwiotczenie i przykurcze mięśni, 

• bardzo szybkie odchudzanie, 

• wymierne w centymetrach już od pierwszego zabiegu, 

• redukcja nadwagi ogólnej lub miejscowej. 

 


