
INNLINE
innowacyjny bezprzewodowy system EMS



/ O technologii EMS

fitnessie medycynie estetycznejfizjoterapii

Od kilku lat znalazła również zastosowanie i świetne efekty w:
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EMS - to nic innego jak elektrostymulacja mięśni, którą od lat
z powodzeniem stosuje się w sporcie wyczynowym i fizjoterapii

Zalety treningu EMS:
• krótszy czas treningu max 30 min.
• optymalnie 2-3 treningi tygodniowo
• zróżnicowana forma treningów podczas 30 min.
• brak obciążeń dla stawów
• stosowany w okresie rehabilitacji i rekonwalescencji 
• możliwość regulacji czestotliwości od 1-125Hz.
• regulacja natężenia, głębokości oraz szerokości impulsu
• możliwość prowadzenia treningu o indywidualnych parametrach
    spersonalizowanych dla potrzeb klienta.



/ Urządzenie EMS Innline
Gwarancja niezawodności, stabilności
i funkcjonalności
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 Zdefiniowanych programów:

wzmacniający metaboliczny interwałowy relaksacyjnyindywidualny

Charakterystyka urządzenia EMS Innline
• niezawodność i stabilność funkcji
• intuicyjne oprogramowanie - szczegóły str. 8
• możliwość bezprzewodowego treningu dla 6 osób.
• zróżnicowane rodzaje impulsów
• zdefiniowane programy treningowe
• możliwość przygotowania indywidualnego programu dla klienta
    w celu osiągnięcia lepszych efektów
• europejska produkcja
• międzynarodowe menu
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/ Strój Innline
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Wysoka jakość zapewnia komfort ćwiczeń

wymienne poszczególne elektrody
(niższe koszty ekspolatacji)• /

zakres regulacji pozwalający na odpowiednie
dopasowanie do sylwetki trenującego• /

wykonany z wysokiej jakości materiałów
zapewniających higienę• /

strój unisex 
/   dostępne rozmiary:   XXS    XS    S    M    L     XL• /

elektrody na łydki
(opcjonalnie)• /



/ Akcesoria Innline
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Szeroki asortyment

środki
do dezynfekcji

bateria
do konektora EMS

pakiet akcesoriów
pozwalający rozbudować

zestaw EMS o kolejną osobę

dedykowana walizka
pozwalająca na łatwy
i bezpieczny transport

bielizna treningowa
zapewniająca higienę
/   dostępne rozmiary: 
XXS    XS    S     M     L     XL    XXL
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/ Dostępne zestawy Innline
Możliwość indywidualnej konfiguracji dla potrzeb klienta

FULL

1os. 2os. 2os.+ 6os.

Panel sterujący

Konektor EMS

Podstawa stojąca studio

Podstawa stojąca krótka

Strój

Pas

Bielizna

Zasilacz mobilny 

Spryskiwacz

Środek do dezynfekcji

Walizka transportowa

StacjonarnyMobilny

1os.

/6szt./6szt./2szt./2szt.

/12szt.

/18szt.

/50szt.

6os.

/3szt.

/4szt.

/5szt.

/3szt.

/4szt.

/5szt.

/6szt.

/4szt.

/10szt.

/6szt.

/8szt.

/10szt.

/18szt.

/12szt.

/50szt.
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/ Intuicyjne oprogramowanie
Sterowanie urządzeniem za pomocą dotykowego ekranu
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Ważnym elementem w treningach EMS
jest poprawności ich wykonywania.

Innline oferuje Państwu szkolenie EMS:
• Trener EMS - podstawowe
• Trener EMS - zaaawansowane
• Master trener
• specjalne szkolenie EMS w poszczególnych dziedzinach sportowych

/ Akademia

Dawid Pinto Andrzej Ciborek

Master trenerzy
Innline

Zapraszamy do współpracy nowych master trenerów.



/ Serwis

/ Marketing

Naszym Partnerom oferujemy doradztwo i konsultacje w prowadzeniu biznesu.
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Zapewniamy sprawny i szybki serwis

W celu wsparcia rozwoju oferujemy
szeroki zakres materiałów marketingowych.

Ważnym elementem w obsłudze klienta jest sprawna obsługa serwisowa.
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Fitness Klub
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Studio / Dom
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Rehabilitacja
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Outdoor

Rehabilitacja



/ Finansowanie
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Dla ułatwienia sfinansowania Państwa inwestycji
jesteśy autoryzowanym partnerem firmy
Raiffeisen-Leasing oferującej dogodne
i korzystne finansowanie. 

Raiffeisen-Leasing



tel. +48 61 660 14 44  

office@innline.eu

www.innline.eu

Projekt broszury: www.latara.pl


