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Liczy się efekt.





Dlaczego Innline to najlepszy wybór?

Wspieramy Twój biznes
Zapewniamy konsultacje biznesowe. Doradzamy  
w kwestiach prawnych i finansowych.

W 100% europejska produkcja
To nas wyróżnia. Mamy wpływ na każdy etap produkcji. 
Działamy szybciej.

Finansowanie i najem długoterminowy
Zapewniamy finansowanie Innline i dajemy Ci możliwość 
długoterminowego najmu sprzętu.

Szkolenia w ramach Akademii Innline
Szkolimy Cię na każdym poziomie zaawansowania. 
Dołączysz do grona specjalistów.

Produkt najnowszej technologii  
i o nowoczesnym designie
Bezprzewodowy, dostępny w wersji mobilnej do treningu 
outdoor. Sterowany za pomocą intuicyjnego dotykowego 
panelu.

Zaufaj najlepszym
Nasze osiągnięcia są najlepszą wizytówką



Tworząc Innline, postawiliśmy sobie jasny  
cel - wprowadzenie innowacji do świata 
fitness. Realizujemy go, projektując oraz 
produkując najnowocześniejsze rozwiązania 
EMS. Biznes to nasza codzienność. 
Dzielenie się wiedzą - priorytet. Sprawdź, 

co możemy razem osiągnąć.

– Co-owner Andrzej Ciborek

Innline oparty jest na solidnych 
fundamentach wieloletniego doświadczenia 
w branży fitness. Rozumiemy potrzeby 
klienta i jesteśmy specjalistami w swojej 
dziedzinie. Wierzymy w nieustanny rozwój  
i nowe technologie. Dla nas, podobnie jak  

w sporcie - liczy się efekt.

– CEO Dawid Pinto



„Set the goals high, and don’t 
stop till you get there”
– Bo Jackson



Zyskaj skutecznego partnera w biznesie

Najnowsza 
technologia

Oferujemy innowacyjny 
bezprzewodowy system 
EMS. Nieustannie się 
rozwijamy i wdrażamy 
nowe rozwiązania.

Elastyczność 
usług

Proponujemy sprzęt 
w konfiguracjach 
dopasowanych  
do Twojego biznesu. 
Optymalizujemy stroje  
oraz oprogramowanie.

Biznesowe  
know - how

Pomagamy rozwinąć Twój 
biznes i zapewniamy Ci 
najszybszy zwrot  
z inwestycji.

Finansowanie  
i dotacje

Zapewniamy finansowanie 
Innline i dotacje ze środków 
UE.



Zyskaj skutecznego partnera w biznesie

Europejska 
produkcja

Nasze produkty  
są tworzone w 100%  
w Europie. Kontrolujemy 
przebieg produkcji  
na każdym etapie.

Najniższy koszt 
eksploatacji

Gwarantujemy Ci produkt 
i wsparcie na najlepszych 
warunkach na rynku.

Stabilny  
biznes

Mamy wiedzę oraz 
doświadczenie wynikające 
z wieloletniej praktyki  
w branży fitness.

Profesjonalne 
szkolenia

Prowadzimy szkolenia 
na różnych poziomach 
zaawansowania.



EMS Innline PRO

Bezprzewodowy. Dostępny w wersji mobilnej oraz 

stacjonarnej. Zapewnia możliwość treningu z 6 osobami 

jednocześnie. Możesz stworzyć własną konfigurację, 

najlepiej dopasowaną do Twojego biznesu.

 ▪ wyświetlacz 21,5”

 ▪ możliwość bezprzewodowego treningu maksymalnie 

dla 6 osób

 ▪ 3 rodzaje impulsów: bipolarny, pozytywny, negatywny

 ▪ impuls do 125 Hz

 ▪ zdefiniowane programy treningowe i programy 

indywidualne

 ▪ dostępne są stroje unisex i bielizna treningowa  

w rozmiarach: XXXS XXS XS S M L XL XXL



Możliwe konfiguracje EMS Innline PRO 

W zestawie znajdują się:

 ▪ panel sterujący 21,5”

 ▪ podstawa stojąca

 ▪ podstawa studio

 ▪ spryskiwacz

 ▪ preparat do dezynfekcji strojów

Strój treningowy  

z okablowaniem i elektrodami
Bielizna treningowa

4 szt. 5 szt.

4 szt. 10 szt.

8 szt. 10 szt.

12 szt. 50 szt.

Wybierz, dla ilu osób chcesz prowadzić trening:



EMS Innline PT

Bezprzewodowy. Mobilny. Zapewnia możliwość treningu 

z 1 lub 2 osobami jednocześnie. Możesz stworzyć własną 

konfigurację, najlepiej dopasowaną do Twojego biznesu.

 ▪ wyświetlacz 9,7˝

 ▪ możliwość bezprzewodowego treningu maksymalnie 

dla 2 osób

 ▪ impuls bipolarny

 ▪ impuls do 100 Hz

 ▪ zdefiniowane programy treningowe i programy 

indywidualne

 ▪ dostępne są stroje unisex i bielizna treningowa  

w rozmiarach: XXXS XXS XS S M L XL XXL



Możliwe konfiguracje EMS Innline PT

W zestawie znajdują się:

 ▪ panel sterujący 9,7”

 ▪ spryskiwacz

 ▪ preparat do dezynfekcji strojów

Wybierz, dla ilu osób chcesz prowadzić trening:

Strój treningowy  

z okablowaniem i elektrodami
Bielizna treningowa

3 szt. 3 szt.

4 szt. 10 szt.



Możliwe konfiguracje 
EMS Innline PRO Full

W zestawie znajdują się:

 ▪ panel sterujący 21,5” PRO

 ▪ panel sterujący 9,7” PT

 ▪ podstawa studio PRO

 ▪ podstawa stołowa PRO

 ▪ spryskiwacz

 ▪ preparat do dezynfekcji strojów

Strój treningowy z okablowaniem  

i elektrodami
Bielizna treningowa

8 szt. 10 szt.

12 szt. 50 szt.

Wybierz, dla ilu osób chcesz prowadzić trening:



Nowoczesny design stroju studio
Ergonomiczny, innowacyjny, komfortowy. Strój treningowy dopasowany do potrzeb użytkownika. 

Wyprodukowany od początku do końca w Europie.

22 punkty stymulacji mięśni
krótszy czas treningu przy zachowaniu 
widocznych efektów

Niezależna stymulacja  
mięśni biceps i triceps
wyższa efektywność treningu  
i szybsza rozbudowa mięśni

Strój unisex 
niższy koszt inwestycji

Indywidualne kombinacje
możliwość dopasowania rozmiarów  
góry i dołu stroju

Możliwość personalizacji
dopasowanie stroju do marki

Innowacyjne elektrody
duże i dobrze dopasowane do ciała, dostępne 

w dwóch wariantach

Dodatkowa stymulacja łydek
dla perfekcyjnego treningu nóg

Wymienne elementy  
eksploatacyjne

znacznie obniżone koszty użytkowania



EMS to metoda elektrostymulacji mięśni, która pobudza ich wzrost 
i skutecznie redukuje tkankę tłuszczową. Szczególnie doceniana  
w branży fitness i fizjoterapii.

Oszczędność 
czasu

30 minut ćwiczeń  
z metodą EMS = 1,5 
godziny tradycyjnego 
treningu.

Zwiększone 
spalanie kalorii

Podczas jednej sesji 
możesz spalić nawet 
1200 kcal! 5 sesji 
ćwiczeń metodą EMS 
= 15 intensywnych sesji 
tradycyjnego treningu.

Widoczne 
efekty

Zyskujesz harmonijny rozwój 
wszystkich partii mięśniowych. 
Dbasz o ujędrnienie skórne  
i cellulitowe.

Bezpieczeństwo 
dla zdrowia

Nie obciążasz stawów. EMS 
pozwala Ci na regenerację 
po okresie intensywnych 
treningów i zmniejsza 
bolesność pleców. Idealny 
w okresie rehabilitacji.



Wybierz szkolenia Innline
i wejdź na wyższy poziom!

Poziom I podstawowy

Historia rozwoju metody EMS. Funkcjonalność treningu. 
Charakterystyka impulsu. Jednostka treningowa z EMS.  
Działania marketingowe. Sposób pozyskiwania klienta.

Po zdanym egzaminie uzyskasz certyfikat TRENERA EMS.

Czas trwania: 2 dni

Poziom II zaawansowany

Plany treningowe grupowe i indywidualne. 
Aspekty żywienia w pracy treningowej. 
Elementy pierwszej pomocy podczas treningu.

Czas trwania: 2 dni

Poziom III Master Trener

Wejdź na najwyższy poziom i dołącz do najlepszych!

Tytuł Master Trener mogą uzyskać osoby, które ukończyły poziom 
podstawowy i zaawansowany z wynikiem bardzo dobrym.

Czas trwania: 2 dni

Szkolenie specjalne

Poznaj dodatkowe zastosowania treningu 
EMS w golfie lub tenisie.

Czas trwania: 1 dzień



Dopasowujemy się do Twoich 
potrzeb. Dostosowujemy 
nasze propozycje do każdego, 
kto chce rozwijać swój biznes  
z wykorzystaniem EMS. 
Dowiedz się, ile możesz 
zyskać.



Trenerzy personalni

Otrzymujesz mobilne urządzenie  
i możliwość prowadzenia treningu outdoor.

Fizjoterapeuci

Wprowadzasz innowację, która przyciągnie 
nowych klientów.

Właściciele SPA i Wellness

Wyróżniasz się kompleksowością oferty  
i nowoczesnym sprzętem.

Właściciele klubów fitness

Zyskujesz technologię, która wyróżni Cię  
na tle konkurencji.

Komu jest dedykowany EMS Innline?



Jesteśmy w całej Polsce



Kontakt

Innwell Sp. z o.o. 
ul. Skórzewska 37 lok. 3 Wysogotowo, 
62-081 Przeźmierowo, Polska

Dawid Pinto 
dpinto@innline.eu 
+48 666 700 083

Anna Ciborek 
annaciborek@innline.eu  
+48 608 814 891

innline.eu 
innline_ems 
INNLINE EMS




