
PACK
PROFISSIONAL
DE MULTIUSUÁRIO 

A que geração
você pertence?



Eletroestimulação 3ª Geração
Avançado sistema de treino EMS de última geração que exercita 350
MÚSCULOS em simultaneo em apenas 20 MINUTOS. 2 VEZES POR 
SEMANA.

Balança de Bioimpedância
Graças à nossa mais recente tecnologia incorporada para a análise em
profundidade dos tecidos do corpo por bioimpedância elétrica, podemos
obter resultados como porcentagem de massa muscular, porcentagem 
de massa gorda, porcentagem de tecido ósseo, gordura visceral ou IMC.

Monitoramento em tempo real
Informação de parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca, kcal.
consumidas e areas de treino durante o exercício.

Instrutor Virtual
Acompanhamento e treino com diferentes níveis e mais de 250 
exercícios que tornam o cliente mais independente.

Relatório de resultados e 
acompanhamento
Sistema exclusivo que envia automaticamente relatórios de resultados 
para o cliente com os dados do seu treino.



Eletroestimulação 3ª Geração

 

EMS Revolution® é um novo conceito que inclui todo o equipamento 
necessário para oferecer treinamento avançado em eletroestimulação a 
centros esportivos e personal trainers, com diferentes programas de treinamento 
e intensidades, softwares de monitoramento de parâmetros fisiológicos, personal 
trainer e relatório de resultados de cada treinamento.

A terceira geração é a última atualização tecnológica em electro avançado de
estimulação avançada. Este é o primeiro sistema que supera todas as limitações 
de eletroestimulação de positivos anteriores discolocado no mercado. Estes 
Limitações estão relacionadas com a liberdade de movimento nos sistemas de 
cabos eletroestimulação e onda instabilidade nos sistemas sem fio.

Conseguimos incorporar toda a unidade de tecnologia em um dispositivo
compacto que é anexado ao terno electroestimulación. Desta forma, obtemos
liberdade de movimento ilimitada e uma conexão totalmente estável, já 
que não há conexão sem fio.

Além disso, o treinador terá controle total sobre os diferentes dispositivos de
cada usuário. Isso é possível graças ao confortável controle remoto que inclui
o pacote profissional, que permitirá a modificação de todos os parâmetros de
treinamento a qualquer momento durante a sessão.



Comparação entre diferentes gerações

Geração 1ª GERAÇÃO
- Cabos -

2ª GERAÇÃO
- Wireless -

3ª GERAÇÃO
- Liberdade -

Liberdade de
movimento

Não Sim Sim

Escopo de
sinal Limitado Limitado Ilimitado

Segurança de
conexão Sim Não Sim

Vida
da bateria 

Conexão com a
rede

48h 48h

Dependência do
dispositivo central

Sim Sim Não

Multiusuário Não Sim Ilimitado



Características Tecnicas

10 canais independentes
(Quadríceps - Femoral - Nádegas
- Abdominal Reto - Oblíquos -
Lombar - Costas - Peitorais -
Bíceps - Tríceps)

Diferentes programas de treino
pré-estabelecidos: 
- Tonificação / ganho muscular
- Perda de peso / cardio
- Anticelulite
- Relaxamento

Modificação e personalização de
todos os parâmetros: 
- Freqüência 0-250 Hz
- Profundidade de 0 a500 msg
- Tempo de contração
- Tempo de relaxamento

Bateria:
48 horas de autonomia

Alcance: ilimitado
(o único no mercado)

Conexão segura

Independência total do usuário

Multi-user (unlimited)

Total liberdade de movimento



% de gordura corporal
% de água no corpo
% Massa muscular
% de gordura visceral
Taxa metabólica basal
Índice de IMC

Balança de Bioimpedância

Além disso, nosso pack inclui uma balança de bioimpedância para medir
tecidos corporais.

Graças à nossa mais recente tecnologia incorporada para análise em profundidade 
dos tecidos do corpo através da bioimpedância elétrica podemos obter resultados 
como porcentagem de massa muscular, porcentagem de massa gorda, 
porcentagem de tecido ósseo, gordura visceral ou IMC.

Atraves dos quatro eletrodos da base, os monitores enviam um sinal de baixa 
frequência totalmente segura que circula entre o fluido do tecido muscular, mas 
que oferece resistência (a chamada bioimpedância) nos tecidos
adiposos.

A partir do resultado da resistência, e levando em consideração dados
como sexo, altura e peso da pessoa, a porcentagem de gordura corporal 
de cada pessoa é calculada através de equações.



Save

AMY

Software de Monitoramento
de Parâmetros Fisiológicos

Permite coletar informações sobre diferentes parâmetros fisiológicos, como
Kcal consumido, frequência cardíaca, frequência cardíaca máxima, zonas de
intensidade e efeito de treinamento. O cliente recebe automaticamente os
resultados do treina-mento realizado em seu e-mail.

Para realizar o monitoramento do EMS em tempo real, o usuário deve utilizar
o monitor de freqüência cardíaca e colete de eletroestimulação, e através do
software, pode adicionar dados fisiológicos pessoais para aumentar a
precisão nas avaliações
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Software de Instrutor Virtual de Eletroestimulação

Treinador virtual com mais de 250 vídeos de exercícios a ser feitos. Graças à
ajuda do treinador virtual, os usuários podem treinar por eletroestimulação de
forma mais segura e independente, o que permitirá obter resultados visíveis
em algumas sessões.

Desta forma, seria possível treinar várias pessoas ao mesmo tempo com um
único treinador.

A recolha objetiva de dados e a otimização do treino oferecido pelo exclusivo
software de monitoramento EMS Revolution® facilitará a fidelização do cliente.



Relatório de Resultados e Acompanhamento

O mais atrativo para o cliente é conhecer a eficácia do treinamento em seu
corpo de forma objetiva. O relatório de resultados nos permite saber quantos
Kcal foram consumidos após a realização do exercício; as zonas de treinamento
localizadas de acordo com o esforço individual realizado e em porcentagem 
em cada uma delas.

Esse tipo de tecnologia dará ao seu centro um aspecto mais objetivo e atraente, 
diferenciando claramente da concorrência, oferecendo um produto 100% eficiente. 
O único sistema que envia automaticamente os relatórios de resultados para o 
cliente com os dados do treinamento realizado.

Seu relatório de resultados



 

DISPOSITIVO DE EMS

2 Dispositivo de eletroestimulação
integral avançado EMS Revolution® 
3ª Geração

Controle remoto sem cabo por
radiofreqüência

2 Biofatos EMS Integral

8 conjuntos de roupa interior

2 jogos de bolas de mão

Pulverizador

SOFTWARE EMS
MONITORING STUDIO

1 tablet Lenovo 10,1"

2 pulsómetros ópticos Scosche
USA de última geração

2 licenças de software de 
monitoramento de parâmetros
fisiológicos

2 licenças de software de 
instrutor virtual (> 250 exercícios)

2 licenças de software com
relatórios de resultados
automáticos

Pack Profissional de multiusuário
3ª Geração (2 usuários)

EXTRAS

Medidor de Composição 
Corporal (Bioimpedância para
medição de tecido corporal)

Manual de usuário

Curso de formação

Certi�cado pro�ssional pessoal
EMS Training



Pack Profissional de multiusuário
3ª Geração (2 usuários)



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


