
Erőfeszítés nélküli fokozatos izomnövesztés
neuromuszkuláris stimuláció révén

A SCHWARZY egyedülálló az esztétikai orvoslásban és az alakformálásban

Izomerősítés  
edzés nélkül?



A SCHWARZY
gyors győzelmei: 

Kulcsinfó:
A Schwarzy a TOP FMS mágneses technológia 
révén lép az izomszövettel interakcióba, erőteljes 
izomösszehúzódásokat indukálva. Különböző testfelszíneken 
alkalmazva, már néhány kezelés után növeli az izomtónust 
és volument, javítja a testtartást.

Miért válaszd a Schwarzy-t?

ERGONÓMIKUS KEZELŐFEJEK (szabadom védi)

A kezelőfejek formája illeszkedik a test különböző 
területeihez. A LAPOS, az ÍVELT és az OVÁLIS 
kezelőfejek beépített folyadékhűtéssel vannak ellátva, 
mely nagy teljesítmény leadását teszi lehetővé, 
még hosszú időtartamú használat esetén is, 
növelve a kezelés hatékonyságát.

TOP FLAT MUSCLE STIMULATION =
HATÁSOS ÉS KÉNYELMES
A TOP FMS technológiának köszönhetően az elektromos mező 
a kezelt területen egyenletesen halad át, megkülönböztethető 
energiacsúcsok nélkül. Ez a kiegyensúlyozott energiabevitel jobb 
toleranciát eredményez és növeli a kezelés hatékonyságát.

SZÉLESEBB VENDÉGKÖR
Minden vendég részére megfelelő, 
személyre szabott edzésprogramok: 
AEROBIC, SHAPING & STRENGTH. 
A program lefutása fokozatos 
izomtréninget eredményez, mindenki 
számára specifikus karakterisztikával.

Izomzat definiálás és tónusfokozás
Izomtömeg növelés | Zsírszövet redukció



TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

TOP FMS technológia:
homogenitás és hatásosság

KÉNYELEMRE  
TERVEZETT KEZELŐFEJEK 
(szabadalom védi)
A kezelendő terület formájához illeszkedő kezelőfejek  
tökéletes energiabevitelt tesznek lehetővé. 

A DEKA Kutatás & Fejlesztés részlege az elektromágneses mező ideális formájának 
kialakításán dolgozott. Munkájuk gyümölcse az energia homogén elosztása, 
fájdalmat okozó vagy a páciens által nehezen tolerálható energiacsúcsok nélkül. 

A TOP FMS technológia olyan  
intenzív izomösszehúzódásokat 

idéz elő, melyek más módon 
nem lennének elérhetőek. 

Az izom több, mint 20.000-szer 
húzódik össze egyetlen kezelés 

alatt, mely erre a szerkezet 
újjáalakításával 

és az izomtömeg 
növelésével reagál. 

A TOP FMS tökéletes,  
mély izomstimulációt hoz létre 

a mágneses ingerlés segítségével
Az elektromos stimuláció a perifériás idegrendszeren fejti ki a hatását, a bőrön 

elhelyezett elektródákon keresztülfolyó kezelőáram révén, amely azonban nem 

eléggé intenzív az izmok megfelelő összehúzódásához, emellett fájdalmas is lehet. 

Az elektródák alá gélt kell felvinni. A mágneses mezőnek nem kell leküzdenie a bőr viszonylag 

magas elektromos ellenállását, így a fájdalomérző idegvégződéseket sem aktiválja.  
A mágneses stimuláció tehát az izomzatot úgy éri el, hogy nem jelentkezik  

az elektromos stimulációnál tapasztalható fájdalomérzet.  

3 KÜLÖNBÖZŐ  
FORMA

ELLIPTIKUS
leginkább a has 
kezeléséhez

ÍVELT 
leginkább a lábszárra (vádli)
és a felkarra

LAPOS
leginkább a combra
és a fenékre



Klinikai eredmények

Személyre szabott  
és fokozatos tréning 

TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

A Schwarzy tréningprogramok – a fizikai kondíciótól függően – az izomzat edzésének  
újrakezdésére és a terhelés fokozatos növelésére egyaránt alkalmasak. 

ülő foglalkozásúak csökkent izomtónussal
mérsékelten aktív emberek normál izomtónussal

sportos alkatúak izomerősítése és izomtömeg növelése 

 

Aerobic
 Kezdő izomstimuláció edzetlen embereknek.

 
Shaping

 Az izomzat trofizmusának és tónusának visszaállítására.  
Edzőprogram azoknak, akik nem sportolnak rendszeresen. 

 
Strength

 Izomstimuláció izomerősítés és izomtömeg növelés céljából.  
Edzett emberek számára.

Minden kezelési protokoll két modulból áll,  
időrendi sorrendben, emelkedő intenzitással. 

#1 – kezdő lépések, a sorozat első kezeléseiként végezzük
#2 – haladó lépések, a kezeléshez való alkalmazkodás során,  

a folyamatos fejlődéshez

Schwarzy.  
Prof. P. Bonan, M.D. jóvoltából, 
Florence, Italy

Schwarzy.  
A. Leone, M.D. jóvoltából, 
Pescara, Italy

Schwarzy.  
S. Bianchi, M.D. jóvoltából, 
Parma, Italy

Schwarzy.  
A. Leone, M.D. jóvoltából, 
Pescara, Italy

3 különböző protokoll a páciens  
edzettségi szintjéhez igazodva



A felhasználók 
véleménye
 A Schwarzy stimulálja az izomműködést, ezáltal 
növeli az izomtömeget és csökkenti a zsírszövet 
mennyiségét. Az elektromágneses mező előnyeit 
használja ki, mely eléri az izomszövet minden sejtjét a kezelt 
területen. A Schwarzyt a testkontúr mélyreható átformálására 
ajánlhatjuk, azoknak, akik mozgásszegény életmódjuk miatt nem 
fittek, és azoknak is, akik rendszeresen mozognak, de szeretnék 
az izomzatukat definiáltabbá tenni, illetve olyan izomcsoportot 
láttatni, amit az edzésekkel nem sikerül. Gyakorlatilag minden területet 
kezelhetünk a Schwarzyval: a comb elülső és belső oldalát, a hasat, 
a vádlit és a bicepszet.”

Dr. Giovanni Turra, M.D. – plasztikai sebész (Olaszország)

 Az alapanyagcsere szintje direkt összefüggésben van a sovány 
testtömeggel (belső szervek, izomzat és csontok össztömege), amely 
testedzéssel fejleszthető. A Schwarzyval virtuális folyamatot generálunk: 
az izomtömeg növelésével az anyagcsere megélénkül, az izom reaktiválódik, 
fokozódik az izomtónus és erősödik az izomzat. A kezelés mindazoknak  
ajánlott, akik szeretnék helyreállítani az egyensúlyt, a megfelelő arányt  
a sovány testtömeg és a zsírszövet tömege között – ami az egészséges 
anyagcsere alapját képezi.” 

Massimo Gualerzi, M.D. – kardiológus (Italy)
Longevity Medical Suite (Milánó, Olaszország)

Ismerjük az ügyfeleinket 
és a piacunkat
A testkezelő szektor az elmúlt években gyorsan bővült és a trend folytatódik. 
A testkezelések piacán nagyfokú növekedést regisztráltak, különösen 
a fiatalabb generáció részéről. A vevői érdeklődés a non-invazív 
alakformálás felé fordul, a korábban sikeres energialapú eszközök 
irányából áttevődik erre a szegmensre.

* Medical Insight – Energy Based Body Shaping (August 2020)

AZ ELŐREJELZÉSEK SZERINT 2026-IG

TÖBB MINT

3.9 Milliárd $*

ELŐREJELZETT ÖSSZESÍTETT 
NÖVEKEDÉSI RÁTA 2024-IG 

+4,8%*

AZ ALAKFORMÁLÁS GLOBÁLIS 
PIACA 2019-BEN

$1.0 Milliárd*



TÖKÉLETES MEGOLDÁSOK

A SCHWARZY ERŐSSÉGEI

 Exkluzív TOP FMS mágneses mező

 Non-invazív rendszer

 Nincs dermoepidermális érintettség

 Fájdalommentes

 Fokozatos edzés személyre szabott program szerint

 Nincs eldobandó alkatrész, vagy pluszköltség kezelésenként

 Tökéletes szinergia és együttműködés az ONDA-val

Only for DEKA felhasználóknak:
nagy segítség a mindennapi praxisban



A Schwarzy a nemzetközi előírásoknak megfelelő maximális elektromágneses teljesítményhez lett 

méretezve. A létrehozott mágneses mező egyenletesen szétterjedő ingerlést eredményez,  

mely stimulálja az izomzatot.  A következményes áramhatás (mA/cm2-ben mérve) a törvényben  

előírt értékeknek felel meg. 

Műszaki adatok

 Energiaforrás Elektromágneses mező

 Intenzitás 2,5 Tesla

 Ismétlési frekvencia 1-150 Hz

 Pulzusidő 250 µs ± 20%

73 (magasság) x 41 (szélesség) x 126 (mélység) cm, 60 kg  Méretek, tömeg 

 SCHWARZY

1282

DEKA M.E.L.A. s.r.l. – Minden jog fenntartva – A termékek fejlesztése érdekében a cég fenntartja magának a jogot, hogy a leírásokat előzetes 
bejelentés nélkül módosítsa. A dokumentumokat kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják.
A brossúra nem az USA piacra készült.

Kövessen minket!

www.drderm.net

DEKA Innate Ability
A DEKA – az El.En. Groupnak a részeként – a lézer és fényforrások orvosi alkalmazásának 
területén világszinten élen járó tervező és gyártó vállalat. A DEKA termékeit több mint 
120 országban értékesíti kiterjedt forgalmazói hálózattal és közvetlen irodán keresztül 
Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Japánban és az  Egyesült 
Államokban. A  DEKA kiválósága elismertségének és tapasztalatának fémjele, amit 
több mint 30  éves K+F tevékenysége igazol. A  minőség, innováció és technológiai 
kiválóság alapján a  DEKA és termékei egyedülálló és megkülönböztetett pozíciónak 
örvendenek világszerte. A DEKA lézertermékeit a 93/42/EGK irányelv rendelkezéseivel 
és minőségbiztosítási rendszerével összhangban gyártja, a  termékek az  ISO 9001 és 
ISO 13485 szabványoknak felelnek meg.

Dr Derm Equipment Kft.
1026 Budapest, Fillér u. 33.
Mobil: 06-70 428-3865 
Telefon: 06-1 316-6500
E-mail: laserinfo@drderm.net


