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De meest effectieve
methode voor het

verkrijgen van een plattere
en gespierde buik en

strakkere billen



Twee applicators met een zeer hoge
intensiteit worden op het doelgebied
geplaatst, zoals de buikspieren, dijen
of billen.  De applicators genereren
vervolgens intense
elektromagnetische golven die
onwillekeurige spiersamentrekkingen
veroorzaken.

Twee applicators
Deze samentrekkingen
veroorzaken het vrijkomen van vrije
vetzuren, die vetafzettingen
afbreken en de spiertonus en
kracht vergroten. 

Dit is vergelijkbaar met een
normale workout, bijvoorbeeld sit-
ups. Tijdens de workout zorgt de
stimulatie voor het opnieuw
opbouwen en repareren van
spierweefsel, wat resulteert in
sterkere, stevigere spieren.



NIEUWE
TECHNOLOGIE IN

Niet invasieve
verstevigings-

methode

Hi-EMT is de meest geavanceerde
en intensieve elektromagnetische 
spierstimulator 

SPIEREN OPBOUWEN 
EN VET VERLIEZEN

Het gefocuste elektromagnetische
veld gaat door de huid en vet om
de spier effectief te stimuleren,
waardoor de meest intensieve
contracties ontstaan.

HI-EMT 
High Intensity Electromagnetic 

Muscle Stimulation 

De gestimuleerde spieren zorgen
voor een verhoogde
bloedcirculatie en voor
verbranding van calorieën.
Tevens draagt deze stimulatie bij
aan een verhoogde spieropbouw
terwijl er vet wordt verbrand. 



De HI-EMT gebruikt een specifiek frequentiebereik dat geen spierrelaxatie toelaat
tussen twee opeenvolgende stimulaties. 
De spier wordt gedwongen om meerdere seconden in gecontraheerde toestand te
blijven. Bij herhaaldelijke blootstelling aan deze hoge belasting condities wordt het
spierweefsel gestrest en gedwongen zich aan te passen. 
Zenuwimpulsen veroorzaken een biochemische reactie die ervoor zorgt dat
myosine blijft hangen aan actine. Myosine is een motoreiwit dat samen met
actinevezels zorgt draagt voor samentrekking van de spieren.

HI-EMT is een niet-invasieve technologie
die wordt gebruikt voor het versterken en

heropvoeden van spieren via interactie van
het magnetisch veld met het weefsel. In

tegenstelling tot vrijwillige spiercontracties,
zijn de supramaximale contracties

onafhankelijk van de hersenfunctie. 

Recente studies melden dat bij patiënten een tot twee maanden na behandeling
met deze methode gemiddeld 15%- 16% toename van de dikte van de
buikspieren werd waargenomen.
Uit onderzoeken, waarbij gebruik is gemaakt van CT-, MRI- en echografie-
evaluaties is een reductie van ongeveer 19% van de onderhuidse vetlaag
gemeld.

HI-EMT
bewezen technologie



 
HI-EMT behandeling vereist geen
anesthesie, incisies of ongemak. 

In feite kunnen klanten achterover leunen en
ontspannen, terwijl het apparaat het
equivalent van 20.000 tot 30.000 
pijnloze sit-ups of squats uitvoert.

Informatie

Slechts 30 minuten per behandeling! 
In totaal zijn gemiddeld 6 behandelingen nodig, met een interval

van 2 tot 3 dagen, in een periode van 2 tot 3 weken. 
Er is geen hersteltijd na de behandeling. 

Spierpijn treedt niet of nauwelijks op.



work-out programma 
HI-EMT is voorzien van verschillende 

unieke programma’s. 
Ieder programma is opgebouwd uit

verschillende onderdelen zoals bij een echt
fysiek trainingsprogramma. 

Het programma is ontworpen voor een
maximale stimulatie hetgeen leidt tot het

beste resultaat.

Unieke effectieve en veilige behandelmethode
Behandeltijd  van slechts 30 minuten

Gemiddeld slechts 6 behandelingen nodig 
Kuurtijd van slechts 2-3 weken 

VOORDELEN



geschikte kandidaat? nazorg? hoe lang? hoeveel keer ?

geschikt voor mensen die
niet zwaarlijvig zijn maar

spieren willen verstevigen.

geen 30 minuten per sessie 2-3 keer / week
4 - 6 behandelingen

werkt het echt ?

Ja, HI-EMT staat bekend om zijn
indrukwekkende spierverstevigende en

vetverbrandende eigenschappen

zijn de resultaten blijvend ?

Voor lange termijn resultaten is het belangrijk om
jouw gewicht onder controle te houden. Dus het
hanteren van een gezond voedingspatroon blijft

aangewezen





MAKE 
YOUR  

BODY 
SLIM

Beautyfulskin 
Karoline Van de Mergel 
IJzerwegstraat 8 bus 2
8400 Oostende 
0032 475 300 526 

info@beautyfulskin.be
www.beautyfulskin.be

HI-EMT
 

High 
 

Intensity 
 

Electromagnetic
 

Muscle Stimulator


