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

Więcej niż trening
Od początku istnienia na-
szego studia posiadamy w 
ofercie treningi EMS. Wybór 
sprzętu Innline podykto-
wany był możliwościami, 
jakie daje bezprzewodowy 
system treningu. To jest to 
coś, czego właśnie szu-
kaliśmy, czyli połączenia 
treningów personalnych na 
małej siłowni z systemem 
EMS. Dodatkowym atutem 
jest prowadzenie treningów 
typu „duet” na jednej ma-
szynie, doskonale się to u 
nas sprawdza i cieszy coraz 
większą popularnością.
Michał Abulewicz

Odkryj nową generację technologii EMS dzięki urządzeniu Innline PT. 
Wykorzystuje ono Zaawansowaną Technologię Częstotliwości do stymula-
cji mięśni, wzmacniając efekty ćwiczeń i pozwalając na szybsze osiągnięcie 
rezultatów. 
Już po dwóch krótkich sesjach tygodniowo, jako część programu kontroli 
wagi i szerszego programu treningowego, klienci szybko zobaczą efekty  i 
poczują korzyści.

Szybsza poprawa sylwetki
W połączeniu z programem 
kontroli wagi, ćwiczenia na 
urządzeniu Innline PT pomogą 
Twoim klientom szybciej uzyskać
rezultaty.

Poprawa i wzmocnienie ciała
W połączeniu z treningiem 
progresywnym, Innline PT pomaga 
budować siłę i moc mięśni szybciej 
niż zwykłe ćwiczenia, zapewniając 
bardziej smukłą sylwetkę.
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Doskonałe urządzenie mobilne

25
min

Bezprzewodowe i mobilne urządzenie - idealne dla tych, którzy chcą 
trenować jedną lub dwie osoby jednocześnie. 
*Możesz ustawić własną konfigurację, najlepiej odpowiadającą Twoim 
potrzebom.

REKOMENDOWANE DLA:

- Trenerzy personalni
- Małe studia EMS
- Małe studia PT
- Fizjoterapeuci
- Mobilne treningi EMS

GŁÓWNE CECHY: 

Całkowicie mobilne i przenośne 
urządzenie EMS

Nie wymaga zasilania 
elektrycznego

Automatyczne zapamiętywanie 
parametrów klienta

Innline PT - Specyfikacja 

Frekwencja Hz do 125 Hz

Możliwość jednoczesnego treningu do 2 osób

Rozmiar panelu sterującego 11”

Dostępne stroje treningowe Studio

Dostępne stroje treningowe Skinn

Możliwość personalizacji 

Dostęp do Portalu Klienta

Kompatybilny z Innstudio Manager

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

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

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