één capsule voor
bestrijding overgewicht,
ﬁguurcorrectie en
huidverstrakking

beginnend overgewicht
overgewicht
ﬁguurcorrectie
huidverstrakking
ontgiftiging

METABOLISCHE GEWICHTSVERLIES TECHNOLOGIE
De SlimLine gewichtsverlies capsule is de nieuwste, technisch meest geavanceerde
medische spa capsule van Sybaritic,Inc., de eerste, originele uitvinder en ’s werelds
n°1 leider van de spa en medische capsule industrie. Met meer dan 30,000 capsule
installaties wereldwijd, is Sybaritic ontegensprekelijk de leidende en meest innovatieve
fabrikant van capsules. Veelvoudige technologieën voor gewichtsverlies, stimulering
van de stofwisseling en andere gerelateerde fysiologische kenmerken werden allen
geïntegreerd in de Slimline.

CALORIE VERBRANDING & STIMULERING VAN DE
BASAL METABOLIC RATE & SET POINT VERLAGING
SlimLine is totaal vernieuwend voor gewichtsverliesbehandelingen dankzij het bijeenbrengen van state-of-the-art en eigen kenmerken in een alles-in-een pakket.
The SlimLine capsule levert een effectieve en complete oplossing voor de stofwisseling
en helpt uw persoon gewicht te verliezen op een natuurlijke manier. Aangenaam en
succesvol overwint het de problemen van het traditionele dieet dat meestal uiteindelijk faalt omdat de stofwisseling niet werd gestimuleerd en het lichaams setpoint niet
werd verminderd. Wanneer Slimline daarentegen wordt gecombineerd met een normaal, evenwichtig dieet zal het extra resultaat snel blijken doordat calorieverbranding
en stofwisseling stimulering worden versneld en het lichaams setpoint blijvend wordt
verminderd (10-12 maand) voor een bewezen en blijvend resultaat.

UNIEKE TECHNOLOGIE & BLIJVENDE VOORDELEN
Blazende droge hete warmte en diep indringend bijna infrarood licht worden simultaan
toegediend met therapeutische, intense LED light, P-NIR golﬂengten en 99% zuivere
zuurstof. Deze unieke combinatie vermindert op een natuurlijke manier de vetmassa
die leptin hormonen afscheidt, de hypothalamus stimuleert zodat de persoon gewicht
verliest, het lichaam verstrakt en het ﬁguur corrigeert om 3 redenen :
• De BMR verhoogd vergelijkbaar met een fysische oefening of een cardio training
waar het metabolisme wordt gestimuleerd door een intensieve inspanning.
• Het lichaams “Setpunt” vermindert en is aangepast voor vetverbranding aan een
hoger tempo. Enkel door de wijziging van de stofwisseling en de verhoging van
de BMR kunnen we permanent het “set punt” verminderen en ons lager gewicht
behouden.
• Overtollige en slappe huid ten gevolge van gewichtsverlies verstrakt. Fijne lijnen en
tekenen van photo-veroudering verminderen door de verhoogde stofwisseling en
nieuwe cellen worden aangemaakt door de intensive LED licht modules.

Het gelaatspaneel en de lichaamskamer van de SlimLine is verlicht met super-intensive LED (narrow band light
emission) and P-NIR golflengten. • Lichttechnologie Spectrum 630nm / 590 nm en bijna Infrarood N.I.R.

DE VEILIGE EN VOORGEPROGRAMMEERDE SI-LED
“LIGHT INTENSITY MODULES” (LIMS)
In de SlimLine™ lichaamskamer, hebben de LIMs drie golﬂengten : 590 nm, 630 nm en
bijna infrarood NIR wavelength voor herstel en aanmaak van nieuwe cellen.

LIGHT INTENSITY FACIAL SYSTEM (LIFS)
FS)
De SlimLine L I F S zendt meer dan 1300 golﬂengten uit met
et
super intens LED licht. Dit systeem omwikkelt het gelaat en
zendt 590 nm, 630 nm en bijna-infra-rood golﬂengten uit voor
gelaatsverstrakking, afslanking en anti-aging voordelen.

SLIMLINE MEDISCH STUDIE
Een recente medische studie bevestigt dat de Slimline technologie onmiskenbare voordelen brengt voor personen met beginnend of
ernstig overgewicht. Een duurzame gewichtsvermindering helpt eveneens personen met overgewicht geässocieerde aandoeningen,
zoals type 11 diabetes, hoge bloeddruk, cardiac ischemia, etc. Clynische, psychologische, psycho-fysiologische en biochemische
parameters werden bestudeerd. Meetbare resultaten bevestigden verbeteringen bij de experimentele groep van gewichtsverlies,
B.M.I. vermindering, en vermindering van angst en depressie.
Bron: The Effectiveness of Alfa OXY Spa Capsules in complex rehabilitation of patients with excessive weight and primary obesity: Dr. Oleg Glazachev,
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia 2007.

DE SLIMLINE, EEN METABOLISCHE
CAPSULE BOORDEVOL MET NIEUWE
TECHNOLOGIE
LCD scherm met 8 pre-set programmas voor
afslanking, ﬁguurcorrectie of ontgiﬁtiging
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SlimLine...
metabolic weight
loss technologies

blazende droge hete warmte
bijna Infrarode warmte (intense NIR-LED light waves)
medische graad 99% zuivere zuurstof generator
30 m Amp Super Intense LED
(Narrow Band Light Emission) Modules
therapeutische lichaams vibratie Massage
met 2 onafhankelijke vibratie motoren
calorieverbrandings meter
verkoelende gelaatsventilatoren
ergonomische comfortabel bed met
warmte inbouw
aromatherapie
music therapie
wake-Up indicator

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Systeem met Gelaatspaneel en Oxgen Generator
Capsule/Facial Panel Color:
Soft White
Hoogte gesloten:
99 cm
Hoogte open:
211 cm
Lengte:
226 cm
Gewicht:
118 Kg
Breedste punt:
89 cm
Smalste punt:
56 cm
Stroomtoevoer:
220 V 50/60 Hz,12 A
Waarborg :
een jaar standaard waarborg
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