
Zostań naszym partnerem
i rozwijaj swoją działalność
z innowacyjnym sprzętem

do treningu EMS

www.innlineglobal.com



Dlaczego Innline jest najlepszym wyborem? 

Wspieramy Twoją firmę

100% produkcji w Europie

Szkolenia w Akademii Innline
 

Produkt wykorzystujący najnowszą technologię 
i nowoczesny design

Zaufaj najlepszym
Nasze osiągnięcia są naszą najlepszą wizytówką.

Zapewniamy konsultacje biznesowe 
Doradzamy w kwestiach prawnych i finansowych

To właśnie czyni nas wyjątkowymi. Mamy wpływ na każdy
etap produkcji. Działamy szybciej

Szkolimy na każdym poziomie zaawansowania.
Dołączysz do grona profesjonalistów

Bezprzewodowy, dostępny w wersji mobilnej do treningu na świeżym powietrzu.
Sterowanie za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego.
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EMS to skrót od Electrical Muscle Stimulation (elektryczna stymulacja mięśni). Ta metoda 
jest bardzo popularna w fizjoterapii od wielu lat i ostatnio weszła do świata fitnessu.

Jak to działa?

Urządzenie generuje impulsy, które są dostarczane na powierzchnię skóry za pomocą specjalnych elektrod w celu pobudzenia mięśni.

Impulsy powodują, że mięśnie kurczą się i rozluźniają. W ten sposób symulują one naturalne ruchy mięśni, przynosząc jednocześnie dużo

lepsze rezultaty, takie jak:

•  dynamiczny wzrost mięśni,

•  szybkie spalanie tłuszczu,

•  lepsza postawa,

•  więcej połączeń nerwowych.

A wszystko to ponad 3 razy szybciej niż podczas zwykłego treningu.

Z urządzeniem treningowym Innline EMS potrzebujesz tylko dwóch krótkich sesji treningowych tygodniowo, aby osiągnąć doskonałe rezultaty.

System Innline EMS otrzymał znak CE (Conformité Européene), który poświadcza zgodność z normami w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i przyznawany jest dla produktów sprzedawanych na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czym jest EMS?



Trening EMS naprawdę się opłaca, ponieważ:

Pomaga wrócić do 
sprawności

Z EMS możesz
trenować wybrane

grupy mięśni
i przyspieszyć

powrót do zdrowia.

Poprawia
postawę ciała

Możesz wybrać, które
grupy mięśni chcesz 

trenować, aby 
zrekompensować wszelkie

dysproporcje.

Jest w 100% bezpieczny 
dla Twojego zdrowia

Nie obciążasz
stawów ani nie naciągasz

ścięgien. Ryzyko
urazów jest 

zminimalizowane.

Zapewnia
różnorodność

Z EMS nigdy się nie
znudzisz, bo możesz

trenować na siłowni, na 
zewnątrz, albo we 
własnym domu.

Jest dopasowany
do Twoich potrzeb

Ty decydujesz, kiedy
i gdzie trenujesz i nad 

którymi częściami ciała
chcesz pracować.

Efektywny, zapewnia 
oszczędność czasu

Jedna 30-minutowa
sesja treningowa z EMS

przynosi jednakowe 
rezultaty co 90 minut
zwykłego treningu.

Zwiększa zdolność
spalania kalorii

Zastanawiasz się
ile kalorii można spalić

podczas 30 minut
treningu EMS?

Aż do 1200 kcal!

Wspomaga
metabolizm

Twoje ciało działa lepiej
nawet poza treningiem,

więc efekty są
jeszcze bardziej 

imponujące.

Przyspiesza
wzrost mięśni

Impuls wysyłany przez
elektrody trafia prosto

do głównych grup mięśni
w Twoim ciele.

Redukcje
cellulit

Trening całego ciała
z EMS skutkuje gładką,
elastyczną i jedwabistą 

skórą i gwarantuje lepsze
samopoczucie niż 

kiedykolwiek.



System Innline EMS jest
powszechnie stosowany przez

Profesjonalnych
sportowców

Osoby, które chcą
być w dobrej formie

Osoby wracające do 
zdrowia po urazie

Osoby, które chcą
zmniejszyć napięcie

Osoby, które chcą
zaoszczędzić czas

Wszystkich Twoich
klientów

Innline Partner
Adam Małysz



Urządzenia treningowe Innline EMS

EMS Innline PT

Dla profesjonalnych trenerów, którzy 
chcą trenować z jedną lub dwiema 

osobami jednocześnie.

EMS Innline PRO

Dostępne zarówno w wersji mobilnej, 
jak i stacjonarnej. Umożliwia trening

sześciu osób jednocześnie.

EMS Innline PRO Full

Zestaw bezprzewodowy składający się 
z dwóch urządzeń: PT & PRO.



EMS Innline PT
Podstawowy zestaw bezprzewodowy składa 
się z panelu sterującego, nadajnika (z baterią),
regulowanego kombinezonu do ćwiczeń, 
spryskiwacza i środka do dezynfekcji odzieży.

Bezprzewodowe i mobilne urządzenie - idealne dla tych, 

którzy chcą trenować jedną lub dwie osoby jednocześnie. 

Możesz ustawić swoją własną konfigurację, która najlepiej 

odpowiada Twoim potrzebom.

Charakterystyka panelu sterowania:

•  wyświetlacz 9,7"

•  impuls dwubiegunowy

•  impuls do 100 Hz

•  trening bezprzewodowy

•  zdefiniowane i spersonalizowane programy treningowe

•  bezpłatne aktualizacje oprogramowania



Specyfikacje EMS Innline PT

Trening dla dwóch osób
Dzięki połączeniu 

bezprzewodowemu, możesz 
trenować dwie osoby jednocześnie. 

To pozwoli Ci podwoić swoje 
dochody i, co najważniejsze, 

zwiększyć swoją atrakcyjność z 
perspektywy klientów, którzy lubią 

trenować w parach.

wyświetlacz 9,7"
Ciężar i rozmiar panelu sterującego

zaprojektowano tak, aby dać Ci
maksymalną swobodę ruchu

i komfort podczas
trenowania klienta. Dzięki temu,

trening w studio, w domu
lub na zewnątrz odbywa się
w warunkach komfortowych

dla trenera i klienta.

Przyłącze magnetyczne
Stworzyliśmy przyłącze

magnetyczne, aby zapewnić
komfort ćwiczeń dla klientów.
Szybkie połączenie, łatwe do 

założenia, lekkie złącze sprawia, że
trening z EMS jest bardzo łatwy.

Impuls dwubiegunowy
Impulsy dwubiegunowe są najbardziej 

efektywne w treningu EMS. Wpływ 
dwubiegunowych impulsów generuje 

bardzo dobrze rezultaty treningu
w stosunkowo krótkim czasie.

Częstotliwość do 100 Hz
Odpowiednia moc impulsów 

powoduje, że trening jest skuteczny 
od pierwszej sesji, a dzięki 

indywidualnym parametrom klient 
może skorzystać z potencjału 

urządzenia nawet po
wielu latach treningu EMS.

Trening Outdoor
Nie musisz trenować swoich klientów
tylko w studio. Dzięki funkcji pracy na 

zewnątrz, możesz zabrać ich do 
miejsc, w których będą mogli 
doświadczyć o wiele bardziej 
interesującego treningu EMS.

Klienci to uwielbiają.

Program indywidualny
Każdy klient jest inny. Dlatego

wiemy, jak ważny jest indywidualny 
program treningu z naszym 

urządzeniem. Dzięki temu można 
zmaksymalizować rezultaty i klienci 

doceniają jakość i skuteczność 
treningu oraz fakt, że są trenowani 

indywidualnie w zależności od 
poziomu umiejętności

Kombinezony unisex
Nie musisz dużo inwestować, żeby

Twój biznes dobrze sobie radził. 
Nasze najwyższej jakości 

kombinezony produkujemy w 100% 
w Europie. Nie musisz posiadać 
dwóch kombinezonów w tym 
samym rozmiarze osobno dla 
kobiety i mężczyzny. Dzięki 

kombinezonom unisex redukujesz 
koszty inwestycji.



EMS Innline PRO
Zestaw PRO składa się z panelu sterowania,
podstawy stojącej, podstawy studyjnej, nadajnika 
(z baterią), regulowanego kombinezonu, 
spryskiwacza i środka do dezynfekcji odzieży.

Urządzenie bezprzewodowe dostępne zarówno w wersji 

mobilnej, jak i stacjonarnej - idealne dla klubów fitness, 

studiów, centrów wellness i SPA i innych obiektów 

sportowych. Z zestawem PRO można prowadzić trening 

z maksymalnie 6 osobami jednocześnie.

Charakterystyka panelu sterowania:

•  wyświetlacz 21,5"

•  trzy rodzaje impulsów: dwubiegunowy, dodatni i ujemny

•  impuls do 125 Hz

•  zdefiniowane i spersonalizowane programy treningowe

•  trening bezprzewodowy

•  bezpłatne aktualizacje oprogramowania



Specyfikacje EMS Innline PRO

Trening dla maksymalnie 
sześciu osób

Dzięki połączeniu bezprzewodowemu, 
można trenować od 1 do 6 osób 

jednocześnie. To pozwoli Ci zwiększyć 
swoje dochody i, co najważniejsze, 

zwiększyć swoją atrakcyjność z 
perspektywy klientów, którzy lubią 

ćwiczyć w małych grupach.

Wyświetlacz 21,5’’
Duży, przejrzysty wyświetlacz oferuje 

wiele możliwości. Nawet jeśli 
trenujesz 6 osób jednocześnie, każdy 

klient będzie w stanie zobaczyć 
wszystkie zmiany na wyświetlaczu.

Impuls dwubiegunowy, 
dodatni i ujemny

Wpływ dwubiegunowych impulsów 
generuje bardzo dobrze rezultaty 
treningu w stosunkowo krótkim 

czasie. Impulsy pozytywne
i negatywne są stosowane

w fizjoterapii. Jest to idealne narzędzie 
dla trenerów, którzy chcą pomagać 

klientom w trakcie rehabilitacji.

Częstotliwość do 125 Hz
Odpowiednia moc impulsów 

powoduje, że trening jest skuteczny 
od pierwszej sesji, a dzięki 

indywidualnym parametrom klient 
może skorzystać z potencjału 

urządzenia nawet po wielu latach 
treningu EMS.

Przyłącze magnetyczne
Stworzyliśmy przyłącze

magnetyczne, aby zapewnić
komfort ćwiczeń dla klientów.
Szybkie połączenie, łatwe do 

założenia, lekkie złącze sprawia, że
trening z EMS jest bardzo łatwy.

Trening Outdoor
Nie musisz trenować swoich klientów
tylko w studio. Dzięki funkcji pracy na 

zewnątrz, możesz zabrać ich do 
miejsc, w których będą mogli 
doświadczyć o wiele bardziej 
interesującego treningu EMS.

Klienci to uwielbiają.

Program indywidualny
Każdy klient jest inny. Dlatego

wiemy, jak ważny jest indywidualny 
program treningu z naszym 

urządzeniem. Dzięki temu można 
zmaksymalizować rezultaty i klienci 

doceniają jakość i skuteczność 
treningu oraz fakt, że są trenowani 

indywidualnie w zależności od 
poziomu umiejętności

Kombinezony unisex
Nie musisz dużo inwestować, żeby

Twój biznes dobrze sobie radził. 
Nasze najwyższej jakości 

kombinezony produkujemy w 100% 
w Europie. Nie musisz posiadać 
dwóch kombinezonów w tym 
samym rozmiarze osobno dla 
kobiety i mężczyzny. Dzięki 

kombinezonom unisex redukujesz 
koszty inwestycji.



EMS Innline PRO Full
Zestaw PRO Full składa się z dwóch paneli 
sterowania, podstawy stojącej, podstawy 
studyjnej, nadajnika (z bateriami), 
regulowanych kombinezonów treningowych, 
spryskiwacza i środka do dezynfekcji odzieży.

Zestaw bezprzewodowy z dwoma urządzeniami PRO i PT. 
Dostępny w dwóch wersjach, mobilnej i stacjonarnej. Jest 
idealny dla właścicieli klubów, ponieważ pozwala na trening 
z 6 osobami naraz. Możesz ustawić swoją własną konfigura-
cję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Charakterystyka panelu sterowania:
•  wyświetlacz 21,5"(PRO)
•  wyświetlacz 9,7” (PT)
•  trening bezprzewodowy
•  trzy rodzaje impulsów: dwubiegunowy, dodatni i ujemny
•  impuls do 125 Hz
•  zdefiniowane i spersonalizowane programy treningowe
•  bezpłatne aktualizacje oprogramowania



Specyfikacje EMS Innline PRO Full

Dwa wyświetlacze
Większy 21.5” do studia i mniejszy 
9.7” dla trenerów personalnych. 
Dzięki nim twoja oferta stanie się 

bardziej atrakcyjna. To oznacza, że 
twój potencjalny dochód znacznie 

wzrośnie.

Trening dla maksymalnie 
sześciu osób

Dzięki połączeniu bezprzewodowemu, 
można trenować od 1 do 6 osób 

jednocześnie. To pozwoli Ci zwiększyć 
swoje dochody i, co najważniejsze, 

zwiększyć swoją atrakcyjność z 
perspektywy klientów, którzy lubią 

ćwiczyć w małych grupach.

Impuls dwubiegunowy, 
dodatni i ujemny

Wpływ dwubiegunowych impulsów 
generuje bardzo dobrze rezultaty 
treningu w stosunkowo krótkim 

czasie. Impulsy pozytywne
i negatywne są stosowane

w fizjoterapii. Jest to idealne narzędzie 
dla trenerów, którzy chcą pomagać 

klientom w trakcie rehabilitacji.

Częstotliwość do 125 Hz
Odpowiednia moc impulsów 

powoduje, że trening jest skuteczny 
od pierwszej sesji, a dzięki 

indywidualnym parametrom klient 
może skorzystać z potencjału 

urządzenia nawet po wielu latach 
treningu EMS.

Przyłącze magnetyczne
Stworzyliśmy przyłącze

magnetyczne, aby zapewnić
komfort ćwiczeń dla klientów.
Szybkie połączenie, łatwe do 

założenia, lekkie złącze sprawia, że
trening z EMS jest bardzo łatwy.

Trening Outdoor
Nie musisz trenować swoich klientów
tylko w studio. Dzięki funkcji pracy na 

zewnątrz, możesz zabrać ich do 
miejsc, w których będą mogli 
doświadczyć o wiele bardziej 
interesującego treningu EMS.

Klienci to uwielbiają.

Program indywidualny
Każdy klient jest inny. Dlatego

wiemy, jak ważny jest indywidualny 
program treningu z naszym 

urządzeniem. Dzięki temu można 
zmaksymalizować rezultaty i klienci 

doceniają jakość i skuteczność 
treningu oraz fakt, że są trenowani 

indywidualnie w zależności od 
poziomu umiejętności

Kombinezony unisex
Nie musisz dużo inwestować, żeby

Twój biznes dobrze sobie radził. 
Nasze najwyższej jakości 

kombinezony produkujemy w 100% 
w Europie. Nie musisz posiadać 
dwóch kombinezonów w tym 
samym rozmiarze osobno dla 
kobiety i mężczyzny. Dzięki 

kombinezonom unisex redukujesz 
koszty inwestycji.



Kombinezon
Ergonomiczny, innowacyjny
i wygodny. Kombinezon treningowy
dopasowany do potrzeb
użytkownika.

22 punkty stymulacji mięśni

krótszy czas treningu przy jednoczesnym
zachowaniu widocznych efektów

Kombinezon unisex

niższe koszty inwestycji

Personalizacja

możliwość personalizacji
dostosowanie kombinezonu do marki

Indywidualne kombinacje

możliwość określenia rozmiaru części górnej i dolnej
regulowanego kombinezonu

Innowacyjne elektrody

duże, innowacyjne elektrody, dobrze dopasowane
do ciała, dostępne w dwóch wariantach

Wymienne elementy operacyjne

znaczne obniżenie kosztów użytkowania

Niezależna stymulacja mięśni

biceps i triceps

wyższa efektywność treningu i szybsza
rozbudowa mięśni

Dodatkowa stymulacja łydek

dla perfekcyjnego treningu nóg

Połączenie magnetyczne

większy komfort, szybsze połączenie,
mała waga i rozmiar

Wyprodukowany od początku
do końca w Europie
z najwyższej jakości

materiałów.



Moduł EMS 2.0 (nadajnik)
Nadajnik odbiera impuls z panelu
sterowania i wysyła go do elektrod
w kombinezonie. Następnie sygnał 
jest przesyłany do określonej
partii mięśni. Tak to działa.

Urządzenie może być umieszczone na trzech różnych punk-

tach stymulacji na pasie, które gwarantują mobilność i swo-

bodę ruchu podczas treningu.

Moduł EMS 2.0 obejmuje:

•  bateria wymienna

•  10 razy szybsze połączenie magnetyczne

•  perfekcyjny kształt, mały rozmiar i niska waga

Nowy akumulator umożliwia 6-godzinny, ciągły trening.

Wymienna bateria

EMS box 2.0
Kabel z magetycznym

połąceniem



Dołącz do rodziny #innlinefamily
i spraw, że Twój biznes będzie się rozwijał

W 2012 roku założyliśmy Innline jako pionierską spółkę  rozwijającą 

rynek EMS w Polsce. Od samego początku, mamy dwa główne cele:

• zapewnienie najwyższej jakości innowacyjnego sprzętu fitness, oraz

• bycie zaufanym partnerem biznesowym dla naszych klientów.

Dlatego też zdecydowaliśmy się produkować każdą z części 

składowych naszych produktów w Europie, tak abyśmy mogli mieć 

pełną kontrolę nad procesem produkcji i gwarantować 100% 

niezawodności i bezpieczeństwa naszych produktów do treningu 

EMS. Mamy własny zespół kontroli jakości, który nadzoruje cały proces.

Nasz zespół składa się z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. 

Wśród 60+ ekspertów są doświadczeni trenerzy personalni, 

stratedzy biznesowi, pracownicy naukowi, inżynierzy oraz 

specjaliści ds. sprzedaży i marketingu.

Wszyscy jesteśmy tu po to, aby pomagać naszym partnerom. 

Dlatego właśnie stworzyliśmy Akademię Innline, gdzie szkolimy 

uczestników w zakresie treningu EMS, biznesu, marketingu i 

sprzedaży. Oferujemy również specjalne szkolenie dla 

fizjoterapeutów. Ponadto, wszyscy nasi klienci mają dostęp do 

specjalnego kalendarza studyjnego i panelu administracyjnego, 

gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne instrukcje, badania, 

instruktażowe filmy wideo i zestawy marketingowe (grafiki, 

broszury itp.), które pomagają w prowadzeniu działalności 

gospodarczej i pozyskiwaniu nowych klientów.



Dawid Pinto
Co-owner

CEO Innline

Andrzej Ciborek
Współwłaściciel Innline

International Sales Director

Kim jesteśmy



Choose the best business model 

Agent

Earn money by selling the highest quality 

EMS training equipment. Find customers 

and leave the rest to us.

Distributor

Be one of the pioneers promoting

a modern and highly effective way

of training. Join the #InnlineFamily

and become an EMS leader.

Exclusive Distributor

You can be the only person in your country 

to distribute the award-winning Innline EMS 

training devices.

We can also schedule a training session so that you could test our devices in practice.



Dlaczego warto inwestować
w urządzenia Innline do treningu EMS?

Trening EMS zyskuje ogromną popularność

Od 2012 roku, kiedy to założyliśmy spółkę Innline, branża EMS ogromnie 

się rozwinęła. Coraz więcej ludzi dostrzega zalety tego typu treningu

i chce ćwiczyć z pomocą naszych urządzeń. Zawodowi sportowcy, 

amatorzy, którzy chcą być w dobrej formie i ludzie, którzy wracają do 

zdrowia po urazach - wszyscy z nich chcą korzystać z urządzeń EMS 

podczas treningu, ponieważ wiedzą, że jest to bardzo skuteczna 

metoda.

Zostań dystrybutorem nagradzanych urządzeń

Przywiązujemy dużą wagę do najwyższej jakości naszych urządzeń.

Dlatego postanowiliśmy wyprodukować wszystkie ich części

w Europie, abyśmy mogli mieć pełną kontrolę nad procesem 

produkcji. Ta strategia okazała się kluczem do sukcesu, ponieważ 

nasze urządzenia spełniają najwyższe standardy.

FIT-EXPO Poznań 2015
Zdobywca Złotego Medalu

FIT-EXPO Poznań 2017
Zdobywca Złotego Medalu

FIT-EXPO Poznań 2018
Zdobywca Złotego Medalu

FIWE Warsaw Expo 2014
Zdobywca Złotego Medalu

Złoty Akant 2017 
i 2018 za projekt i branding



EMS to sprawdzony system, a Innline
jest godnym zaufania partnerem biznesowym

Krótki
czas dostawy

Natychmiastowa
obsługa

Dobra jakość
w dobrej cenie

Darmowe
aktualizacje

oprogramowania

Niskie koszty
operacyjne

Pomoc
w pozyskiwaniu 

funduszy i dotacji

Innline jest przykładem właściwej współpracy z klientem. Innline wyróżnia się dotrzymywaniem terminów i zorientowaniem na klienta.

Profesjonalne podejście do współpracy, bogate doświadczenie, elastyczność i pomoc w każdej chwili to nieocenione atuty zespołu Innline,

potwierdzając jego rzetelność i otwartość.

Marta Deredas, Studio Fit O’Clock Łódź
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Ta strona może być dedykowana
historii Twojego sukcesu



Jeśli jesteś trenerem osobistym, właścicielem klubu fitness, fizjoterapeutą lub właścicielem 
studia SPA & Wellness, lub chcesz zostać dystrybutorem urządzeń treningowych EMS, 
skontaktuj się z nami, a omówimy wszystkie szczegóły naszych przyszłych relacji biznesowych.

Dane kontaktowe:

 Innwell Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 37, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo, Polska

 
Dawid Pinto 
dawid.p@innlineglobal.com
+48 666 700 083

 Andrzej Ciborek
andrew.c@innlineglobal.com
+48 509 778 811
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