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מכשיר אימון רב-שימושי בטכנולוגיית הרטט,
למקסום תוצאות האימון הגופני ,לטיפול ושיקום בעיות
פיזיולוגיות ורפואיות ,להפחתת תחושות לחץ ומתח
ולשיפור איכות החיים.
בריאות | כושר | איכות חיים

Dream Healther MM-7500s
אימון סטטי לתוצאות מרביות

 Dream Healtherמבוסס על טכנולוגיה שפותחה עבור
קוסמונאוטים בברית המועצות ,על מנת לשמר ולהגדיל את
מסת השריר בתנאי אי כבידה ולמנוע ניוון שרירים – וזאת
בעזרת אימון שמפזר רעידות לכל חלקי הגוף ,מביא להאצת
והעצמת הכיווצים הרפלקסיביים בגוף.
מכיוון ש Dream Healther -מצריך רק שליש מהזמן
הנדרש לאימון קונבנציונלי ,הוא משמש חלופה מצוינת וזרז
להשגת תוצאות טובות יותר בכל הממדים:
סיבולת לב-ריאה | שיפור בזרימת הדם | קואורדינציה | כוח
מתפרץ וכוח תאוצה | גמישות הגוף | הגדלת מסת השריר |
הפחתת רקמת שומן תת-עורי וצלוליט | הפחתת לחץ ושיפור
תנועתיות המפרקים ,מהגידים ומהרצועות | יצירת חומרים
אנאבוליים ,המעודדים בנייה תאית | ניקוז לימפטי | חיזוק
הרקמות | התאוששות מהירה לאחר מאמץ | שיקום פציעות |
הפחתת שומנים בדם | הגברת קצב חילוף החומרים | הגדלת
הניצולת הקלורית של הגוף | הפחתת משקל | מיצוק העור

Dream Healther MM-7500s
יעילות רפואית מוכחת

הטיפול ב Dream Healther -הוכיח את יעילותו
בעשרות מחקרים בינלאומיים .המכשיר משולב במרכזי
שיקום ,במרכזים רפואיים ,במרכזי ספורט ,כושר וספא
בכל רחבי העולם ,בבתי דיור מוגן ,בחברות וארגונים
ובשימוש ביתי ומסייע לטיפול רפואי במגוון בעיות
בריאותיות:
•שמירה על צפיפות העצם
•אוסטיאופורוזיס
•דלקות מפרקים
•טרשת עורקים
•טרשת נפוצה
•מחלת היאפים
•ראומטיזם ומחלות כאב ונוקשות בעצמות ובמפרקים
•טיפול בדליות
•שיפור יציבה וניידות בקרב חולי טרשת נפוצה.
•טיפול שיקומי והתחדשות

Dream Healther MM-7500s
כל היתרונות לאיכות חיים

 Dream Healtherהוא פטנט רשום בארה"ב ויישום ראשון מסוגו בעולם של טכנולוגיית Lipolysis
 Vibration Dream Healtherפועל עם מנגנון ייחודי המורכב משני רציפים נפרדים לכל רגל ,אשר
מייצר במקביל לתנודה האנכית ,גם תנודה אופקית בין שני צדי הגוף המסייעת למקסום יעילות האימון
ולקיצור פרק הזמן הנדרש להשגת תוצאות.

בעולם בו אורח החיים עמוס במיוחד ,הגוף מותש וזקוק
למרגוע ולתחושת התעלות .עם זאת ,הזמן הוא משאב
יקר ולכן רבים אינם מצליחים להעניק לגופם את הטיפול
שמגיע לו.
אימון  Dream Healtherהוא אימון קצר וממוקד,
המשתלב היטב בלוח הזמנים של המטופלים ומספק להם
שפע תועלות ,לגוף ולנפש:
עיסוי מפנק ומרגיע | הגברת הפרשת ההורמונים
התורמים לשיפור מצב הרוח | הפחתת ייצור הורמוני
הסטרס והפגת תחושות לחץ ודיכאון | תחושת חיוניות
ונמרצות | שיפור הקשר בין הגוף לנפש | חיזוק השרירים
| שיפור שיווי המשקל | הגדלת הגמישות וטווח התנועה
| הפחתת כאבים כרוניים | חיזוק העצמות | עידוד ייצור
הורמון גדילה והפחתת השפעות ההזדקנות

