
 

Gimnastyka izometryczna mięśni Vip Line 

 

Urządzenie VIP LINE jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych 

technologicznie urządzeń do polepszania estetyki ciała i twarzy. 

Urządzenie powstało w Centrum leczenia otyłości w Toronto 

 

.Efekty potwierdzone są licznymi badaniami klinicznymi i aparat posiada klasyfikację   

urządzenia medycznego do zastosowań medycznych i terapeutycznych 

Elektrostymulacja VIP Line to zabieg, w którym przy pomocy prądu o niskiej częstotliwości 

wywołujemy skurcz mięśni podobny do tego, który następuje podczas ćwiczeń fizycznych. 

Urządzenie VIP line posiada opatentowaną, klinicznie testowaną funkcję Transion o ruchu 

skrętnym mięśni wspomagająca i przyspieszająca odchudzanie, redukująca nawagę ogólną i 

miejscową. 

Skuteczność tej metody w zakresie modelowania sylwetki związana jest z jednoczesnym jej 

działaniem na tkankę podskórną, tkankę mięśniową, i układ krążenia. 

Praca mięśniowa uaktywnia procesy metaboliczne, polegające na wykorzystywaniu rezerw 

organizmu. Ponieważ mięsień do wykonania ruchu potrzebuje energii, uzyskiwana jest ona z 

tkanki tłuszczowej otaczającej stymulowany obszar, co powoduje natychmiastowe spalanie 

węglowodanów, a następnie tłuszczy. 

 W taki sposób uruchamiany jest mechanizm przemiany metabolicznej oraz "usuwania" 

zbędnej tkanki tłuszczowej. 

Odpowiednie sekwencje prądów pobudzają naczynia krwionośne i limfatyczne do pracy, 

odżywiając tkanki i usuwając z nich zbędne, szkodliwe produkty przemiany materii. 

Poprawia się napięcie tkanki łącznej i lokalne krążenie krwi oraz płynów tkankowych. 

Większe dotlenienie krwi sprzyja lepszemu spalaniu tłuszczu. Grupy komórek tłuszczowych 

ulegają większemu rozproszeniu. 



Ma to wszystko bardzo korzystny wpływ na jędrność skóry i zmniejszenie cellulitu. 

 

Elektrostymulację polecamy przy następujących problemach: 

• lokalna i ogólna otyłość 

• zwiotczenia skóry 

• modelowanie sylwetki 

• miejscowy i ogólny cellulit 

• obrzęki, syndrom ciężkich nóg 

• lokalna i ogólna utrata jędrności skóry 

• ujędrnianie po porodzie 

• ujędrnianie po operacjach plastycznych, liposukcji 

 

W zależności od liczby zastosowanych sekwencji pojedynczy zabieg Vip Line może trwać od 

25 do 75 minut co odpowiada 2-3 godzinom intensywnego wysiłku. 

 Czas trwania, liczbę oraz parametry elektrostymulacji dobiera się indywidualnie do 

potrzeb klienta. Zabiegi muszą odbywać się regularnie z uwzględnieniem zdrowej, 

zbilansowanej diety. 

Pierwsze efekty w postaci zmniejszenia obwodu ciała pojawiają się przy ok. 6 zabiegu. 

 

Modelowa sylwetka Dzięki Vip Line pozbycie się nadwagi i modelowanie sylwetki przestaną 

być znikającymi przy każdym zbliżeniu fatamorganami, a Twoje uda, pośladki i brzuch staną 

się jędrne i wygładzone. Maszyna zapewnia bardzo szybką redukcję nadwagi ogólnej bądź 

też – wedle potrzeby – miejscowej. 

 

Przeciwwskazania: 

• zaburzenia pracy serca lub krążenia krwi 

• obecność metalowych części w ciele 

• nadciśnienie 

• cukrzyca 

• zaburzenia hormonalne 

• przebyte operacje chirurgiczne w ciągu ostatniego roku 

• ciąża i laktacja 

• menstruacja 

Cena 10 zabiegów 650 zł 

Jeden zabieg 80 zł 

 


