
Lepsze rezultaty dla
Ciebie i Twoich klientów
 
Dowiedz się, w jaki sposób Innline PRO 
może przyczynić się do zwiększenia 
wyników finansowych Twojego biznesu.

Więcej niż trening
Odkryj nową generację technologii EMS dzięki urządzeniu 
Innline PRO. 
Wykorzystuje ono Zaawansowaną Technologię Częstotliwości 
do stymulacji mięśni, zwiększając efekty ćwiczeń i pozwalając na 
szybsze osiągnięcie rezultatów przez Twoich klientów. 
Już po dwóch krótkich sesjach tygodniowo, jako część programu 
kontroli wagi i szerszego programu treningowego, klienci szybko 
zobaczą efekty i poczują korzyści.

Wersja PRO
Zaoferuj swoim klientom 
znakomite rezultaty, które 
zobaczą już po dwóch sesjach. 
Dzięki wersji PRO możesz 
zwiększyć nawet 6-krotnie swoje 
przychody. Duży 
i intuicyjny panel sterujący - 
gwarantuje swobodę i wygodę 
w użytkowaniu. 

Unikatowy design
Wyróżnij się względem 
konkurencji. Twoi klienci 
docenią, że dbasz o detale 
i wybierasz najlepsze 
technologie. 
Twoja inwestycja - Twoim 
sukcesem!

www.innlineglobal.com



Więcej niż design 

25
min

Innline PRO czwartej generacji dostępne w wersji stacjonarnej zostało 
opracowane, aby dać właścicielom studiów swobodę korzystania z 
dowolnych metod treningowych, dzięki czemu mogą oni budować swój 
biznes zgodnie z własnymi upodobaniami.  
*Możesz ustawić własną konfigurację, najlepiej odpowiadającą Twoim 
potrzebom.

REKOMENDOWANE DLA: 

- Średnie i duże studia EMS
- Studia treningu
- Fitness kluby
- Gabinety Wellness / SPA

GŁÓWNE CECHY: 

Duży panel sterujący

Unikatowy design 

Bezprzewodowy trening dla 
6 osób 

DOSTĘPNE STROJE TRENINGOWE EMS
Dlaczego warto wybrać Innline?
• Idealny stosunek ceny do jakości 
• Szybki zwrot inwestycji
• Bussines know-how 
• Dwa rodzaje strójów 
• Niskie koszty eksploatacji 
• W pełni przeszkolimy Ciebie i Twój zespół 
• Polski producent 
• Lider w Polsce w sprzedaży urządzeń EMS
• Możliwość rozszerzenia gwarancji 

Trening tylko 25 min. 

Gwarancja
Basic - podstawowa gwarancja
PLUS+ - rozszerzona gwarancja
* o szczegóły zapytaj przedstawiciela

22”

Innline PRO - Specyfikacja 

Frekwencja Hz do 125 Hz

Możliwość jednoczesnego treningu do 6 osób

Rozmiar panelu sterującego 22”

Dostępne stroje treningowe Studio

Dostępne stroje treningowe Skinn

Możliwość personalizacji 

Dostęp do Portalu Klienta

Kompatybilny z Innstudio Manager

Trening outdoor

www.innlineglobal.com

Strój Studio
W pełni komercyjny 
- dedykowany dla 
studia, regulowany 
strój treningowy 
wysokiej jakości. 

Strój Skinn
Ultra lekki strój, 
który nie wymaga 
moczenia - dla 
Klientów Twojego 
studia, którzy chcą 
zakupić go na 
własność.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

 office@innlineglobal.com   +48 511 55 66 66    www.innlineglobal.com
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