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Maščoba se vedno najprej razgradi tam, kjer je
najlažje in najhitreje dostopna-in na žalost ne
tam, kjer jo je največ.

Vacunaut sistem:
načrtno izgorevanje maščob
Vacunaut firme Hypoxi je vakuumska obleka za treniranje, ki ima vgrajeno mrežo iz 122 nadtlačnih in podtlačnih
celic, ki delujejo neposredno in izključno na predel trebuha in bokov.

Vaš osebni test
o dedni
nagnjenosti:
Sprememba temperature kože
po 30 minutah običajnega
treninga.
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Vloga prekrvavitve pri razgradnji maščobe.
Kri je edino transportno sredstvo energije – in s tem
odločilni dejavnik pri razgradnji maščobe. Tem boljša je
prekrvavitev, tem lažji in hitrejši je odvoz maščob. Slaba
prekrvavitev preprečuje in otežuje razgradnjo maščob.

Raven trebuh-ampak kako?
Problem poznamo: ko so se nam na trebuhu in bokih
enkrat nabrale maščobne blazinice, tam trdovratno vztrajajo. Znanstvene raziskave potrjujejo praktične izkušnje:
na problematične dele telesa z dosedanjimi treningi, kljub
zelo redni vadbi in istočasni dieti, ne moremo učinkovito
delovati.

Zato se Hypoxi terapija načrtno ukvarja s prekrvavitvijo
problematičnih delov telesa.
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Kako trdovratna je maščoba na
telesu, se lahko enostavno ugotovi. Enostavno pretipamo kožo
po 30-minutnem treningu (tek,
kolesarjenje…). Tem hladnejša
je koža, tem slabše prekrvljijemo
tkivo. Na teh metih je maščoba
posebno trdovratna.

C°

Delovanje v dveh fazah-izgorevanje maščobe vključeno.
Hkrati, med zmernim treningom za izgorevanje maščob
v 1.fazi podtlak sesa maščobne kisline v zunanje kožno
tkivo.
V 2.fazi nežen nadtlak potiska maščobne kisline iz zunanjega kožnega tkiva v krvni obtok, preko katerega bodo pripotovale do mišic, kjer dokončno izgorijo.
Ta postopek se med celotnim treningom stalno ponavlja.
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Vacunaut

Zagotovljen uspeh

www.hypoxi.si

Hypoxi ist eine eingetragene Marke von Hypoxi Produktions- und Vertriebs-GmbH, Alpenstraße 54, 5020 Salzburg.

Vacunaut firme Hypoxi je tehničen napredek stoletja starih izkušenj naravnega zdravljenja, ki ciljno in učinkovito
deluje na problematična mesta na trebuhu in bokih.
Pomeni revolucijo tako na področju znanstvenih ved o
športu, kakor tudi na področju klasične obdelave telesa.
Pri tem so doseženi enkratni rezultati, ki jih ne moremo
doseči z nobeno drugo metodo. Najboljši dokaz za Hypoxi metodo je neskončno število trebuščkov v najboljši
formi po vsej Evropi.

Vaš trebušček
v najboljši formi
-10% razgradnja maščob
na obrazu, rokah in prsih.

-80% razgradnja
maščobe na
trebuhu in bokih

Uspeh že po
nekaj obiskih
Vacunaut terapija koncentrira razgradnjo maščob na predelu trebuha in bokov preko 80%. Že po nekaj obiskih je
vidno očitno zmanjšanje obsega na srednjem delu telesa.
Na naraven način in z dolgotrajnim učinkom.

-10% razgradnja
maščobe na nogah
in zadnjici

Abnehmen mit
dem Vacunaut
bringt Fettabbau
an der gewünschten
Stelle.

www.hypoxi.si
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