
En detaljert maskin tilpasset ditt behov
Handsfree 
Lekker og lett 
Superstille 
Enkel å bruke

Ny og avansert kommunikasjon

Komplett utstyr

Forberedelse - Behandling - Stabilisering - Vedlikehold

Type: 
Strømforsyning: 
Effektforbruk: 
Utgang: 
Firkantbølgefrekvens:
Kotz bølgefrekvens:
Strøm ut: 
Ultralyd frekvens: 
Ultralyd effekt: 
Strøm for BIA: 
Antall ut-kanaler: 

Programmer: 

Behandlingstid: 

Display: 
Akustiske spesifi kasjoner: 

Hovedsikringer: 

Vekt: 
Klassifi kasjon: 
Standard kompatibilitet: 

Temperatur begrensninger:

VIL GI DEG SUKSESS….

3 års garanti mot fabrikasjonsfeil 

Finansieringsplan
Opplæring 

www.thalgo.no 
Skinthal as - Karenslyst Allé 55 - 0277 Oslo - Tlf: 47 64 77 00 

5 teknologier
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BIM-test 
Bio Impedance - Analyse av kroppens sammensetning av fett, muskler og vanninnhold

Ultralyd
16 stk 3Mhz ultralydpads med integrert ESM pumper fett ut fra fettcellene og 
gir vevet sin fasthet og elastisitet tilbake. Ultralyd “rister” fettcellene 3 millioner 
ganger i sekundet som sørger for spalting av fettceller.

Muskulær Elektrostimulering
16 punkter ESM elektrostimulatorer (i tillegg til elektro-stimulering i samme 
pad som ultralyden). Elektrostimulering er viktig for å aktivisere og bygge 
muskler. Musklene forbruker energi. Når fettet er spaltet opp av ultralyd 
transporteres det via blod- og lymfesystemet til leveren som omdanner det til 
sukker/energi. Forbrukes ikke energien vil det igjen omdannes til fett i kroppen. 
Derfor fører elektrostimulering av musklene umiddelbart til at energien 
forbrukes og fettet blir borte.

Lymfedrenasje
Eget program og stimulatorer.  Det utøves trykk mot lymfebanene som skaper sirkulasjon og 
avfallsstoffene pumpes raskere mot de store lymfebanene og dreneres ut av kroppen.

Elektrolipolyse - innslusing
Aktive ingredienser fra påførende produkter sluses inn i huden og vil gi et enda bedre resultat.
Metoden øker effekten av produktet med opptil 70%.

Hvorfor velge iPulse 5.1?
Det geniale med iPulse 5.1 er både Ultralyd og 

Elektrostimulering i samme pad. 

Gir kortere og mer effektiv behandlingstid og 

derfor raskere resultater.

Med hele 5 teknologier i samme maskin gir det 

uante muligheter for behandlingsprogram og 

spesialtilpassede kurer.

Thalgo iPulse 5.1 er enkel å bruke og har hele 

23 forskjellige forhåndsprogrammerte 

programmer å velge blant. Med forskjellig 

oppadding og tidslengde gir det et vell av 

programmer tilpasset hver enkelt kundes behov.

Vi kan garantere en slankere, strammere og 

sunnere figur for alle som sliter med cellulitter, 

fettansamlinger eller slapp hud.

 TEKNOLOGIER  MASKIN 

5 VIRKEOMRÅDER I 1 BEHANDLING


