
AKTYWNE 
wyszczuplanie 
w Strefie  
Body Space

Czym jest Strefa Body Space w CosmoBelle Clinic?
To wyjątkowe miejsce, które oferuje swoim klientom komplek-

sową obsługę w dziedzinie odchudzania, modelowania sylwetki, 
redukcji cellulitu oraz ogólnej poprawy kondycji fizycznej. Dzięki 
wykorzystaniu w urządzeniach Body Space nowoczesnej tech-
nologii Vacum oraz Infrared osiągnięcie wymarzonego efektu 
staje się szybsze, łatwiejsze i  o  wiele przyjemniejsze. Autorski 
program łączy wysiłek fizyczny na innowacyjnych urządzeniach 
Body Space z indywidualnie dobraną dietą oraz suplementacją.

Jak wygląda pierwsza wizyta w Strefie Body Space?
Podczas pierwszej wizyty przeprowadzony jest rzetelny wy-

wiad, dotyczący stylu życia klienta, wywiad dietetyczny, analiza 
składu ciała oraz pomiar obwodów ciała. Daje nam to pełny ob-
raz problemów i potrzeb klienta. To bardzo ważne, gdyż każdy 
z nas jest inny, ma inne oczekiwania i potrzeby. Taki pełen zbiór 
informacji pomaga nam w ustaleniu konkretnego celu, jaki chce 
osiągnąć klient, oraz daje możliwość stworzenia indywidualnego 
programu zabiegowotreningowego.

Jakiego typu urządzenia są wykorzystane w Strefie?
Program zabiegowo-treningowy oparty jest na ćwiczeniach 

typu cardio wykonywanych na urządzeniach wzbogaconych 
o  nowoczesne technologie, takie jak podciśnienie VACU oraz 
podczerwień INFRARED.

Nasze flagowe urządzenia to:
Vacu Therm Bieżnia – wykorzystuje w  swoim działaniu 

promieniowanie podczerwieni, które wielokrotnie zwiększa 

Dzięki wykorzystaniu podciśnienia 
i podczerwieni:
• czterokrotnie szybciej spalisz 

tkankę tłuszczową niż ćwicząc 
w tradycyjny sposób,

• zredukujesz cellulit,
• zgubisz zbędne kilogramy,
• ujędrnisz i wygładzisz swoje ciało.



Materiał Partnera

CosmoBelle Clinic
Tychy, ul. Barona 30

tel. 509 563 700 
www.cosmobelle.plCosmoBelle

C L I N I C

Teresa Seemann

Mgr Kosmetolog, zało-
życielka Firmy CosmoBelle 

oraz właścicielka Cosmobel-
le Clinic, Prezes Międzynaro-

dowej Akademii Kosmetyki 
i Biznesu,

Trycholog, Naturopata, 
specjalista kosmetologii 

estetycznej, ekspert z zakre-
su mikroskopowej analizy 

elementów morfologicznych.

efekty wysiłku fizycznego i  pozwala na 
osiągnięcie pożądanych efektów w krót-
szym czasie.

INFRARED to nowatorska metoda od-
chudzania polegająca na błyskawicznym 
rozgrzewaniu tkanek i mięśni, wzmagając 
przy tym krążenie i metabolizm, przyśpie-
szając spalanie tkanki tłuszczowej, reduk-
cję cellulitu, a w ostateczności wywołują-
ca efekt odchudzania.

Dzięki wykonywaniu klasycznych ru-
chów na bieżni w połączeniu z podciśnie-
niem VACU panującym w kapsule, docho-
dzi do polepszenia krążenia krwi głównie 
w  miejscach najbardziej narażonych na 
powstawanie cellulitu (brzuch, uda, po-
śladki). Tlen jest lepiej doprowadzany do 
komórek ciała, to powoduje odprężenie, 
redukuje bóle mięśniowe i  przyśpiesza 
procesy leczenia.

Vacu Therm Rower Leżący – wyko-
rzystuje w  swoim działaniu nowoczesne 
technologie podciśnienia i podczerwieni. 
Dodatkowym atutem jest pozycja przyj-
mowana w trakcie zabiegu, która wymu-
sza zgięcie bioder, a zatem ustabilizowa-

nie odcinka lędźwiowego. Szczególnie 
ważne dla osób z dolegliwościami odcinka 
lędźwiowego – kręgosłupa.

Body Roll – masaż na urządzeniu Body 
Roll jest sprawdzonym sposobem na jędr-
ną sylwetkę. Polega na masowaniu całego 
ciała za pomocą drewnianych, charakte-
rystycznie wyprofilowanych rolek. Pod-
czerwień zamontowana w Body Roll jesz-
cze skuteczniej rozbija cellulit i  pomaga 
w  uzyskaniu pięknej, szczupłej sylwetki, 
wzmacnia mięśnie, uelastycznia skórę, re-
dukuje rozstępy. 

W czym tkwi sukces ćwiczeń z wykorzy-
staniem urządzeń Body Space?

Sposób spalania tłuszczu przy pomocy 
urządzeń body space ma dwie zasadni-
cze zalety w  porównaniu z  wysiłkiem fi-
zycznym bez zastosowania podciśnienia:
• cząsteczki tłuszczu pobierane są do-

kładnie z okolic dotkniętych cellulitem, 
a  więc z  miejsc, gdzie wymuszono 
zwiększenie ukrwienia,

• spalanie tłuszczu następuje przy wysił-
ku dużo mniejszym - jedynie przy 50% 
maksymalnego obciążenia serca - niż 
przy wysiłku fizycznym bez zastosowa-
nia podciśnienia.

Zastosowanie metody Body Space po-
woduje rzeczywiste spalanie 20 do 50 gra-
mów tłuszczu w czasie jednego zabiegu. 
Taki sposób spalania tłuszczu oznacza, że 
mięśnie zużywają w czasie wysiłku wolne 
kwasy tłuszczowe, które są dostarczane 
do komórek mięśniowych poprzez krew 
tętniczą. Dobrze ukrwione warstwy skóry 
są w  stanie dużo szybciej oddać cząst-
ki tłuszczu niż warstwy słabo ukrwione. 
Żadna inna forma terapii nie powoduje 
rzeczywistego spalania tłuszczu.

Body Space to kapsuła, w której szczel-
nie zamknięta dolna część ciała podda-
wana jest na przemian działaniu ciśnienia 
ujemnego (podciśnienia) i  dodatniego 
(ciśnienia atmosferycznego). Równolegle 
z  terapią próżniową odbywa się trening 
na urządzeniach ergometrycznych, które-
mu z łatwością podoła nawet osoba uni-
kająca aktywności fizycznej.

Czy każdy może otworzyć swoje studio 
z własną strefą Body Space?

Oczywiście że tak! To sprawdzony po-
mysł na biznes. Polski producent urzą-

dzeń Body Space Slim & Beauty działa 
na całym świecie. W  ramach współpra-
cy z  Body Space Slim & Beauty Partner 
otrzymuje sprawdzony koncept, który 
oparty jest na wykorzystaniu najwyższej 
jakości sprzętu z  nowoczesną technolo-
gią VACU oraz INFRARED oraz aparaturze 
z  dziedziny kosmetologii, który służy do 
odchudzania, wyszczuplania, modelowa-
nia sylwetki oraz ogólnej poprawy spraw-
ności fizycznej. To pomysł na biznes dla 
każdego, kto chciałby stworzyć miejsce 
będące odpowiedzią na potrzeby wyma-
gającego klienta. Biznes, który zapewni 
mu realizację marzeń, satysfakcję z pracy 
oraz niezależność finansową. Także osoby 
pracujące już w branży fitness lub kosme-
tycznej, które szukają nowych możliwości 
rozwoju mają taką możliwość z urządze-
niami Body Space. Musimy pamiętać, że 
sukces jest możliwy tylko, gdy idzie w pa-
rze z najwyższą jakością.

Serdecznie zapraszamy do Strefy Body 
Space w  CosmoBelle Clinic na pierwszą 
darmową wizytę i dobranie indywidualne-
go programu zabiegowo- treningowego.
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