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μέση μείωση
λιπώδους 
ιστού 

Η θεραπεία με το iM-FiT,
βασισμένη στην τεχνολογία των
εστιασμένων ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων HIFEM, προσφέρει
αποτελεσματική σύσφιξη και
ανόρθωση για το σώμα. 
Με στόχο τη βελτίωση ακόμα και
των πλέον δύσκολων σημείων,
κατορθώνει να αποδώσει
αποτελέσματα που ανταγωνίζονται
αυτά του χειρουργικού νυστεριού. 
 με ασφάλεια και μηδενικό χρόνο
αποθεραπείας.

14, Aikaterinis Kornaro str.2015, Nicosia
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+16% 
μέση αύξηση
μυϊκής μάζας

 
 

TESLA 
HIFEM TECHNOLOGY



 

Η λειτουργία του iM-FiT, βασίζεται στα ταχέως
μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία που
δημιουργούνται από την εφαρμογή του ρεύματος
στον υποκείμενο ιστό, διεγείροντας τους
κινητικούς νευρώνες των μυών. Όταν η
συχνότητα αυτής της διέγερσης είναι υψηλότερη
από το χρόνο που απαιτείται για τη μυϊκή
χαλάρωση, οι μύες, προκειμένου να
ανταπεξέλθουν στο ερέθισμα, οδηγούνται σε
υπερβολική συστολή. Σύμφωνα με μελέτες, αυτή
η δράση έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της
μυϊκής μάζας και τη μείωση του λίπους στις
περιοχές που εφαρμόζεται. Η δομή των μυών
συσφίγγεται, χαρίζοντας το εφέ της ανόρθωσης.
Αποτελέσματα
Μερικά από τα πιο βασικά αποτελέσματα αυτής
της θεραπείας είναι:
•Γράμμωση κοιλιακής χώρας
•Ανόρθωση γλουτών
•Σύσφιγξη χεριών
Σε αντίθεση με τις επεμβατικές μεθόδους, όπως
η λιποαναρρόφηση ή το χειρουργικό lifting,
η συγκεκριμένη θεραπεία είναι απόλυτα ασφαλής
και ανώδυνη, ενώ ταυτόχρονα είναι η μόνη
θεραπεία για σύσφιξη και τόνωση μυών,
εγκεκριμένη από τον FDA.
 
Πόσες συνεδρίες απαιτούνται;
Συνήθως 4-6 συνεδρίες, διάρκειας 30' ανά
περιοχή, σε διάστημα 2-3 εβδομάδων είναι
αρκετές. Τα αποτελέσματα ξεκινούν να φαίνονται
μετά το πέρας της 4ης συνεδρίας, με συνεχόμενη
βελτίωση για τους επόμενους 3 μήνες. Σε ό,τι
αφορά το μηχανισμό της λιπόλυσης, οι ισχυρές
συσπάσεις χρειάζονται ενέργεια, την οποία
εξοικονομούν από τον καταβολισμό των
τριγλυκεριδίων σε ελεύθερα λιπαρά οξέα. 

 

Τα αποπτώμενα λιποκύτταρα κατακερματίζονται και
αποβάλλονται φυσιολογικά σε διάρκεια μερικών
εβδομάδων. Επομένως, αυξάνεται ο μεταβολισμός.
 
Πώς λειτουργεί;
To iM-FiT® με την τεχνολογία HIFEM, (High
Intensity Focused Electromagnetic
field) προκαλεί περίπου 30.000 πολύ δυνατές
υπερμέγιστες μυϊκές συσπάσεις ανα συνεδρία, οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
φυσιολογική άσκηση των μυών και με τη συνήθη
γυμναστική. Πριν τη θεραπεία o μυς είναι χαλαρός με
μειωμένη πυκνότητα και όγκο. Κατά τη διάρκεια το iM-
FiT προκαλεί πολύ δυνατές υπερμέγιστες μυϊκές
συσπάσεις, που αναγκάζουν το μυ να ανταποκριθεί &
να προσαρμοστεί με αποτέλεσμα  την αναδόμηση εκ των
έσω, μέσω του πολλαπλασιασμού των ινών του και κατ'
επέκταση την ανάπτυξή του.
 
Απαιτείται χρόνος αποθεραπείας ή χρόνος
προετοιμασίας;
Το iM-FiT είναι μία μη επεμβατική μέθοδος, δεν
απαιτεί χρόνο προετοιμασίας, είναι ανώδυνη,
αναίμακτη και ως εκ τούτου έχει μηδενικό χρόνο
αποθεραπείας!
 
Τι αίσθηση έχει;
 
 
Έχει πράγματι αποτέλεσμα;
Το HIFEM έχει δοκιμαστεί κλινικά και με ασφάλεια.
Υποστηρίζεται και διαθέτει ανεξάρτητες μελέτες από 7
διαφορετικά Αμερικανικά κέντρα μελετών. 
 
        
 

 
 


