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Fitshape, cihaz içerisinde bulunan vakum teknolojisiyle kabin içerisinde alçak basınç ortamı oluşturarak 

içerisinde bulunan vakum, ozon, infrared, infraheat ve aromaterapi gibi yardımcı etkenler sayesinde, 

yüksek aktivitede egzersiz yaptıran vakumlu koşu bandıdır.

 h Kalori ve yağ yakılmasını hızlandırır.

 h Metabolizmayı hızlandırır.

 h Vücuttaki genel yağın azaltılmasında fayda sağlar.

 h Formunuzu korur.

 h Sağlıklı kilo vermenize yardımcı olur.

 h Vakum: Ortamdaki havanın yüksek debide 
ve düşük basınçta kabin içerisinde emilerek 
dışarı atılmasını sağlar. Kişinin yürüme ve 
koşmasını zorlaştırarak, yüksek oranda efor 
sarfetmesi sağlanır.

 h Ozonterapi: Ozon kırmızı kan hücrelerinin 
oksijen taşıma kapasitesini, elastikiyetini ve 
kanın akışkanlığını artırarak bölge dokuları 
oksijen açısından doyurur.

 h Infrared: Egzersiz sırasında cildinize ulaşan 
kızılötesi ısıtıcı ışıklar, cilt gözenekleri aracılığıyla 
daha fazla toksin atmak için terlemeyi artırır.

 h Kromoterapi: Kromoterapi renklerin organizmalar 
üzerindeki tedavisidir. Her rengin vücutta etki 
mekanizması farklıdır.

 h Aromaterapi: Egzersiz sırasında cildi özel aroma 
yağlarına mağruz bırakarak, anti bakteriyel etki, 
cilt gençleştirme ve yaşlanma karşıtı etki sağlar.

Fitshape Özellikleri:
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 h Kişiselleştirme seçenekleri

 h Güçlü vakum etkisi

 h Modern ürün tasarımı

 h Kullanıcı dostu menü

 h Farklı dil seçenekleri

Fitshape’in Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri

Genişlik : 212 cm

Yükseklik : 133 cm

Derinlik : 92 cm
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RollSlim, kas masajı ve selülit azaltma için oldukça etkili bir çözümdür. RollSlim’in ahşap lenfatik drenaj 

silindirleri sayesinde, yağ hücrelerini mekanik olarak yok eder. 

Yağı enerjiye dönüştürür, cildi sıkılaştırır ve yağ dokusunu azaltır. Miyofasyal masaj ve gevşetme ile selülit 

içeren bağ dokusu tabakasını yumuşatmaya yardımcı olur.

RollSlim, özellikle derin dokuda masaj silindiri olarak kullanılır. İltihabın azaltılması, ödem, skar(yara) 

dokusu ve eklem stresinin azaltılması, aynı zamanda dolaşımın iyileştirilmesini ve cilt esnekliğini artırır. 

Düzenli kullanımda laktik asiti uzaklaştırmaya ve kas gelişimine yardımcı olur.

 h Selülit ve çatlakları azaltma
 h Bölgesel incelme
 h Cilt sıkılaştırma ve elastikiyet artırma
 h Vücut şekillendirme
 h Yağ hücrelerinin parçalanması
 h Kan ve lenf dolaşımını iyileştirme

 h Toksinlerin uzaklaştırılması
 h Metabolizmayı hızlandırır
 h Kasları güçlendirir
 h Derin doku masajı yapar
 h Kas performansını artırır
 h Ağrıyı azaltır

Rollslim Özellikleri:

inoshape.com.tr

Rollslim
Vücut masaj cihazı

Rectangle

Rectangle



 h Kişiselleştirme seçenekleri
 h Çok amaçlı kullanım; ev, spor salonu, spa, 

güzellik, fitness, sağlık merkezleri için uygun 
kullanım

 h Ergonomiktir, az yer kaplar
 h Personele ihtiyaç duyulmaz
 h Yeni, modern tasarımlı lenfatik masaj silindiri
 h Silindir dönüşünü ve hızını değiştirebilme
 h Kullanıcı dostu menü
 h Farklı dil seçenekleri

Genişlik : 147 cm

Yükseklik : 80 cm

Derinlik : 76 cm

Rollslim’in Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri
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Bölgesel yağı azaltmanın çok etkili bir yoludur. Ultraslim yağları parçalayarak sıvılaştırır. Uygulamayı 

takiben vücudunuzdaki lenftik sistem aracılığıyla doğal olarak elimine olur. Süreç oldukça hızlı ve 

drenaj(atılım) çok etkilidir.

Non-invaziv şekillendirme cihazları, özellikle optimal diyet ve egzersiz rutinine rağmen yağın devam ettiği 

bölgelerde fazla yağ dokusunun çıkarılması yoluyla vücudun görünümünü iyileştirir.

Ayrıca cilt sıkılaştırma için de kullanılabilir.

 h Ultrason teknolojisini kullanan UltraSlim, 
kişinin sadece hedeflenen yağ hücrelerine 
odaklanır ve çevre dokularına zarar vermez.

 h Vücut şekillendirme sağlayan ve selülit 
görünümünü azaltan Ultraslim ile yapılan 
işlemlerin yan etkisi yoktur.

 h Vücudun doğal kolajen üretimini uyarır ve 
cildi sıkılaştırır.

 h Geniş dokunmatik ekranı ve kullanıcı dostu 
Türkçe arayüzü ile rahat kullanım imkanı 
sağlar.

Ultraslim Özellikleri:

Gıdı
Probu

Standart 
Prop

Jumbo 
Prop

 h Infrared led’ler ve özel olarak tasarlanmış çift 
piezolu uygulama başlığı sayesinde çok daha 
güçlü ultrasonik ses dalgaları oluşturmaktadır.

 h Cilt altı yağ dokusunu hedef alan yeni nesil 
teknolojidir.

 h Led sensörlü akıllı problar vücuttan temasın 
kesilmesi ile otomatik olarak kapanır, kolay 
uygulama imkanı sağlar.

 h Uygulama sırasında probların aktive olması için 
ayrı bir aksesuara (ayak pedalı, buton, vb.) gerek 
duyulmamaktadır.
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 h Kişiselleştirme seçenekleri

 h Modern ürün tasarımı

 h Son teknoloji

 h Kullanıcı dostu menü

 h Farklı dil seçenekleri

Ultraslim’in Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri

Genişlik : 49 cm

Yükseklik : 119 cm

Derinlik : 49 cm
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Basen 
Probu

Göbek 
Probu

Gıdı
Probu

Elektroshape kas elektro-stimülasyonu ve galvanik akım yoluyla yağ ve selüliti parçalayan, kilo kaybını 

hızlandıran, periferik bölgeyi uyaran bir elektroterapi uygulamasıdır.

Eş zamanlı ve çoklu kas aktivitesi sağlar. Her bölgeye özel geliştirilmiş ve uygulamada kolaylık sağlayan 

başlıklar vardır. Pasif egzersiz yaptırarak kas gelişimi sağlayan elektriksel stimülasyon cihazıdır. Kas 

kütlesini arttırmasının yanı sıra, kısa sürede hedeflenen vücut yapısına ulaşmaya yardımcı olur.

Bölgesel ödemin azaltılmasinda ve lenf drenajda etkilidir.

Düzenli uygulamada hızlı ve etkili vücut şekillendirme sağlar.

 h Yüksek özellikli bifazik galvanik akım
 h Her bölgeye özel geliştirilmiş uygulamada 

kolaylık sağlayan başlıklar
 h Düzenli uygulamada hızlı ve etkili vücut 

şekillendirme
 h Çoklu bölgede yoğun egzersiz etkisi ve kas 

güçlendirme
 h Bölgesel ödem azaltma üstün etki
 h Yüz Hattı Belirginleştirme

Electroshape Özellikleri:

inoshape.com.tr

Electroshape
Elektriksel Stimülasyon Cihazı

Rectangle

Rectangle



 h Kişiselleştirme seçenekleri
 h Modern ürün tasarımı
 h Son teknoloji
 h Kullanıcı dostu menü
 h Farklı dil seçenekleri

Electroshape’in Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri

Genişlik : 49 cm
Yükseklik : 119 cm
Derinlik : 49 cm
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Inoice, diode lazer teknolojisini kullanan güçlü bir epilasyon cihazıdır. Diode lazer enerjisi cildin üst 

katmanlarına nüfuz eder ve enerjisini kıl köküne aktarır. Enerji kılda bulunan melanin tarafından emilir 

ve ısıya dönüştürülür. Kıl folikülüne zarar verir ve kalıcı olarak yok eder. Çevre dokulara zarar vermeden 

kılın yeniden büyümesini kalıcı olarak önler.

Endüstriyel sınıf kompresörünün 4°C’ye soğuması sadece 4 saniye sürer. Başlık sıcaklığı -5°C ile +5°C 

arasında olabilir. Su deposu sıcaklığı, 24 - 36 saat çalışırken bile maksimum 26°C’de sabit kalır.

 h Yeni teknoloji

 h Güçlü lazer etkisi

 h Kolay kullanım sağlayan ekranlı başlık

 h Gerçek zamanlı güvenlik izleme sistemi

 h Ergonomik kullanım

 h Başlık soğutma kapanma ve açma algılama

Inoice Özellikleri:

 h Su deposu su seviyesi algılama

 h Başlık bağlantı durumu algılama

 h 36V kapanma algılama 

 h Pompa algılama 

 h Su akımı algılama

 h Kapı kilidi bağlantı durumu algılama

600 W
800 W
1200 W
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 h Kişiselleştirme seçenekleri

 h Hızlı-güvenli-invaziv olmayan, güvenilir işlem

 h 36 saat kesintisiz çalışma

 h 12 inç LCD dokunmatik ekran

 h Hızlı soğutma için kompresör soğutma sistemi

 h Sessizdir

 h Ekranda enerji değeri sıcaklık değeri göstergesi

 h Güçlü enerji çıkışı 1-200J

Inoice’ın Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri

Genişlik : 50 cm

Yükseklik : 105 cm

Derinlik : 50 cm
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Poposhape, ameliyatsız popo şekillendirme cihazıdır. 

Popo şekillendirme için özel olarak geliştirilmiştir. Kalçaya istenen estetik görünümü kazandıran teknolojik 

bir cihazdır. Hızlı sonuç verir ve gözle görülen kalıcı etki yaratır. Konforlu şekilde popo şekillendirme 

imkanı sağlar. İlk seansta etkili sonuç alırsınız.

Selülit görünümünü azaltır.

Poposhape, ilgili bölgenin cilt kolajen uyarımını artırarak dolgunlaşmayı sağlar.

Vakum yöntemi sayesinde bölgedeki kan dolaşımını hızlandırır.

 h Tek seansta etkili sonuç sağlar.
 h Selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
 h PopoShape konforlu şekilde popo şekillendirme 

imkanı sağlar.

Poposhape Özellikleri:

 h Yağ dokularında vakumlama yanında kolajen 
uyarımını artırarak dolgunlaşmayı sağlar.

 h Hızlı sonuç verir ve gözle görülen kalıcı etki 
yaratır.
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 h Kişiselleştirme seçenekleri

 h Son teknoloji

 h Modern ürün tasarımı

 h Kullanıcı dostu menü

 h Farklı dil seçenekleri

Poposhape’in Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri

Genişlik : 50 cm

Yükseklik : 71 cm

Derinlik : 22 cm
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Inoshape Wiper, istenmeyen cilt çatlak problemlerinden kurtulmak için geliştirilmiştir.

Özel bir vakum sistemi kullanır. Cihaz, vakumlama sayesinde deformasyona uğramış bölgenin 

kanlanmasını ve ciltte yenilenmeyi sağlar.

Kullanımla beraber çatlakları kısa sürede yumuşatır, ardından da azaltarak zamanla bölgenin onarımına 

yardımcı olur. 

Cilt çatlaklarındaki kolajeni arttırmak için geliştirilmiş teknolojisi sayesinde, lokal cilt canlandırma odaklı 

bir uygulamadır. Üst deri gelişimini hızlandırarak ciltte elastikiyeti artırma etkisi vardır.

 h Çatlak onarımı
 h Cilt elastikiyeti sağlanır
 h Çatlaklarda azalma sağlar
 h Güçlü cilt vakumlaması
 h Ciltte kolajen artışı

Wiper Özellikleri:
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 h Kişiselleştirme seçenekleri

 h Modern ürün tasarımı

 h Son teknoloji

 h Kullanıcı dostu menü

 h Farklı dil seçenekleri

Wiper’ın Avantajları: Ölçüleri

Renk Çeşitleri

Genişlik : 18 cm

Yükseklik : 23 cm

Derinlik : 28 cm
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