
Nova neinvazivna naprava za oblikovanje telesa Iellios Ion Magnum je elektronski trener, ki z 2- in 4-sekundnimi impulzi 
intenzivno trenira mišice. V eni uri porabite 5000 kalorij energije iz maščobnih rezerv in lahko zmanjšate obseg pasu tudi 
za 4 do 6 cm. Toliko kalorij bi porabili, če bi naredili 1000 počepov. Za to bi v � tnesu potrebovali mesec dni. Bistveno boljše 
splošno počutje ni samo posledica zadovoljstva zaradi lepše postave, ampak tudi rezultat številnih pozitivnih kemijskih 
procesov v telesu, ki jih naprava sproži.
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Zakaj je Ion Magnum edinstven? 
Omogoča zmanjševanje volumna maščobnega tkiva v podkožju in tistega, 
ki se nahaja v trebušni votlini med notranjimi organi, in ni dostopno drugim 
metodam oblikovanja telesa. Ion Magnum spodbuja mišice s podobnimi 
dražljaji, kot jih prožijo možgani, kadar smo � zično aktivni v telovadnici, a brez 
bolečin v mišicah naslednji dan. Tehnologija, na kateri je zasnovano delovanje 
naprave, proži kompleks 4000 valov različnih frekvenc, katerih delovanje je 
preučil angleški soizumitelj srčnega spodbujevalnika, dr. Gerry Pollock.

Kako učinkuje Ion Magnum? 
Naprava mobilizira maščobne kisline iz maščobnih celic v trebušni votlini 
in podkožju. Zmanjšuje zamaščenost jeter, povečuje krvni in limfni pretok, 
pospešuje presnovo, razstruplja organizem, pomaga uravnavati hormonsko 
ravnotežje. Povečuje mišično napetost in okretnost telesa, zmanjšuje 
bolečine. Zmanjšuje tudi vrednost krvnega sladkorja, ker ta v mišičnih 
celicah izgori kot gorivo za krčenje mišičnih vlaken. Povečuje spolno moč zaradi 
povečanega krvnega pretoka in prispeva k dobremu počutju. 

Lahko Ion Magnum uporablja vsak človek? 
Naprava ni primerna za rakave bolnike in nosečnice. Tudi osebe s srčnimi 
spodbujevalniki in spodbujevalniki z de� brilatorji je ne smejo uporabljati.

Oblikujte postavo z našim elektronskim trenerjem 
Iellios Ion Magnum

5000 kalorij in do - 6 cm v 1 uri.  
Ne verjamete?

Ion Magnum lahko kombiniramo 
z drugimi  metodami za oblikovanje 
telesa. 



Strokovnjaki Medical centra Rogaška vam bodo svetovali kombinacijo storitev, 
ki bodo še dopolnile učinke elektronskega trenerja Ion Magnum:

•  laserska in injekcijska lipoliza
•  liposukcija
•  apliciranje kelatorja 
•  VelaShape II
•  IRF Prestige 
•  anticelulitne masaže in obloge
•  limfna drenaža
•  suha ogljikova kopel
•  presoterapija
•  prehransko svetovanje
•  dodatna telesna vadba

Specialisti dermatovenerologi vam bodo svetovali, 
kateri postopki s področja estetske dermatologije so za vas najbolj primerni.

•  lasersko pomlajevanje in odstranjevanje pigmentacij, aken, dlačic, žilic, 
   drobnih gubic in učvrstitev kože
•  sublativno in ablativno pomlajevanje, glajenje gub, 
   odstranjevanje strij in brazgotin 
•  pomlajevanje z injekcijami za zmanjšanje gub, povrnitev volumna, 
   oblikovanje ustnic z uporabo botulinum toksina, polnil 
   s hialuronsko kislino, stimulatorji tvorbe kolagena
•  pomlajevanje z lastno trombocitno plazmo
•  lifting in regeneracija kože z aplikacijo samorazgradljivih niti
•  mezoterapija za osvežitev kože z vitamini, aminokislinami, 
   hialuronsko kislino
•  Haircare mezoterapija za obnovo las in lasišča
•  odstranjevanje kožnih izrastkov
•  injekcijska lipoliza
•  bio-revitalizacija

PRIPOROČAMO NEBOLEČE POMLAJEVANJE:
•  originalni medicinski radiage za pomlajevanje
•  Hydrafacial za vlaženje in osvežitev kože
•  mehanični/diamantni in različne kemične pilinge
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Koža je zelo pomemben organ s psihosocialnim vplivom, saj sporoča okolici o našem počutju, 
zdravju, starosti, skrbi zase ter odloča, kako nas vidijo oziroma doživljajo drugi. Vsaka koža je drugačna 
in potrebuje individualen pristop pri zdravljenju, svetovanju glede nege in pomlajevanju.

Janja Šmid, dr. med., spec. dermatovenerologije 

Lepo postavo pogojujeta zdravo, uravnoteženo prehranjevanje in redna telesna aktivnost. 
Kaj pa če za redno telovadbo nimamo ali pa si ne zmoremo vzeti dovolj časa?

Si želite zakriti znake staranja ter pridobiti svež in mladosten videz? 


