
Vacu Magic®  

Innowacyjne urządzenie do odchudzania.  

Trening na bieżni wykorzystujący wiele korzyści. Wyposażony w podciśnienie i podczerwień, 

które wielokrotnie zwiększają efekty wysiłku fizycznego, pozwalają na osiągnięcie pożądanych 

efektów w krótszym czasie.  

Szybsze spalanie tkanki tłuszczowej możliwe jest dzięki efektowi zwiększonego ukrwienia 

naczyń krwionośnych dolnych partii ciała (brzuch, pośladki, uda), które podczas treningu 

przebywają w wyizolowanej specjalnym pasem uszczelniającym komorze podciśnieniowej. 

Takie połączenie daje możliwość podczas treningu czterokrotnie szybszego spalania tkanki 

tłuszczowej i cellulitu w porównaniu do tradycyjnego treningu aerobowego. Przeprowadzone 

badania i zadowolenie rzeszy klientek potwierdzają skuteczność urządzeń Vacu Magic® w 

walce z nadwagą i cellulitem.  

 

Efekty działania:  

• spadek wagi ciała - podczas 1h - 1300 kcal. Po serii treningów nawet do 12kg,  

• redukcja średnio od 8 do 20 cm obwodu ciała w talii, brzuchu, pośladkach, udach,  

• poprawa cyrkulacji krwi i limfy,  

• wzrost przemiany materii,  

• wielokrotnie szybsze spalanie tkanki tłuszczowej,  

• redukcja cellulitu,  

• dobre samopoczucie i wzrost witalności,  

• znaczna poprawa kondycji fizycznej  

Vacu Magic® jako jedyna z dostępnych na rynku posiada elektrostymulację, którą opcjonalnie 

można włączyć podczas treningu.  

 

 

Roll Magic®  

Maszyny do rollmasażu wyposażone są w lampy podczerwone oraz koloroterapię. Dodatkową 

funkcją ułatwiającą śledzenie odpowiednich pozycji jest wyświetlacz dotykowy, na którym 

obserwuje się co należy robić. Masaż wykonywany na urządzeniach łączy w sobie masaż 

odchudzający z drenażem limfatycznym. Przy jego regularnym stosowaniu użytkownicy widzą 

poprawę w przemianie materii (bardzo dobrze działa przy problemach z zaparciami, 

wzdęciami), w kształtowaniu sylwetki (utrata centymetrów, skóra staje się jędrna). Regularne 

stosowanie Magic Roll usprawnia działanie układu limfatycznego, następuje widoczna 

redukcja cellulitu (już po 3 sesjach zaobserwować można znaczną poprawę kondycji skóry).  

 

 



Korzyści płynące z regularnego stosowania:  

• poprawa krążenia krwi  

• poprawa jakości snu  

• wspomaganie procesów zdrowienia po kontuzjach (poprzez mechaniczny masaż i 

rozgrzewanie lampą podczerwoną bukowych tralek rozgrzewa też prędzej niż przy 

masażu manualnym mięśnie, więzadła czy ścięgna), przybierając odpowiednie pozycje 

można mieć bezpośredni wpływ na konkretną część ciała, sama poprawa krążenia 

wpływa korzystnie na szybszy powrót do pełnej sprawności  

• redukcja zbędnej wody z organizmu  

• poprawa witalności  

• wspomaganie pracy jelit  

• wygładzanie skóry 

• przyspieszenie redukcji cellulitu i centymetrów w obwodach  

 

Magic Vib®  

Zasadą działania treningu wibracyjnego jest wykorzystanie drgań o odpowiednich 

częstotliwościach i amplitudzie. Do treningu wibracyjnego stosuje się drgania, które mają 

stymulujący wpływ na tkanki jak np. : mięśnie, ścięgna, więzadła, kości, skóra. Jak każdy 

trening również trening wibracyjny przeprowadzany jest stopniowo. Rozpoczyna się od 

wibracji o niskiej częstotliwości, aby z czasem zwiększyć intensywność treningów.  

Magic Vib jest wyposażony w lampy podczerwone, które podnoszą temperaturę ciała podczas 

treningu zwiększając metabolizm.  

Platforma wibracyjna jest zaprojektowana do stymulacji układu nerwowego, hormonalnego, 

krążenia i limfatycznego. 


