
iPULSE 5.1 
kan brukes til 
: 
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iPULSE 5.1 – En maskin – 5 
funksjoner : 

• BIM test 
• Ultralyd 
• Elektrostimulering 
• Lymfedrenasje 
• Innslusing av produkter 

Et revolusjonerende konsept for  
umiddelbare og varige resultater 

 

Februar 2010  Revolusjonerende nyhet fra Thalgo 

          Forhandler :  

1 

Thalgo 
presenterer 

• Spalter fettceller 
• Drenerer og fjerner 

fettceller 
• Strammer opp huden 
• Bygger muskler 
• Ingrediensinnslusing 
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iPULSE 5.1 
har 5 virkeområder i 
1 behandling 

23 forskjellige programmer gjør 
at vi kan spesialtilpasse 
behandlinger etter ditt behov 

• Lymfedrenasje 
• Slanking 
• Cellulittbekjempelse 
• Oppstramming 
• Forbedring av 

hudstruktur 

 

Hva gjør den for deg? 

deg 
Vi kan ikke love deg kropp som bildet over, MEN vi kan love deg 
en slankere, strammere og sunnere figur. 

Det helt unike og revolusjonerende konseptet med ultralyd og 
elektrostimulering i samme maskin gir resultater vi aldri før har 
sett maken til. 

Så; om du sliter med cellulitter, fettansamlinger eller er slank, 
men allikevel litt slapp i huden; her er behandlingen for deg. 

 Fortsettespå side 2 
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Illustrasjon; fettcellenes størrelse 

Bilde : slik padder vi deg opp 

Hvor mange 
behandlinger trenger jeg ? 

Det er selvfølgelig helt 
avhengig av hvor stort 
problemet er.  Vi anbefaler en 
prøvetime for at du skal se 
hvor fantastisk resultatet blir allerede etter 1 
behandling (I snitt tar vi 7,7 cm første behandling).   

Vi vil i utgangspunktet anbefale  å starte med 6 til 
12 behandlinger så tett som mulig for raskest og 
best mulig resultat. 

Husk at ingen er like; et enkelt svar er derfor ikke 
mulig å gi på dette spørsmålet, MEN resultat skal 
du få ! 

Må jeg følge en diett ? 

Denne måten å behandle på trenger egentlig ingen 
diett, men noen av programmene anbefaler det. Vi 
anbefaler det uansett for bedre helse og raskere 
resultat.  Dette er et lagspill ! 

Må jeg bruke hjemmeprodukter ? 

Du MÅ ikke, men vi anbefaler sterkt å følge opp 
hjemme.  Våre produkter vil forbedre og 
intensivere resultatet av behandlingen. 

(forsettes) 

Hvorfor valgte Thalgo iPULSE 5.1 ? 

Når vi skulle lansere en maskin som tilfredsstiller 
flere krav til behandlinger var det viktig for oss å ikke 
gjøre halvveise løsninger, men sørge for varige 
resultater som gir fornøyde kunder. 

Det finnes en rekke forskjellige maskiner på 
markedet som lover det ene og det andre og noe er 
selvfølgelig sant: 

Ultralyd er definitivt det som er best på å spalte 
fettceller ! 

Elektrostimulering er viktig for å aktivisere og bygge 
muskler. Musklene forbruker energi. 

Så; det geniale ved iPULSE 5.1 er både ultralyd og 
elektrostimulering i samme behandling.  Ultralyd 
”rister” fettcellene 3 millioner ganger i sekundet som 
sørger for spalting av fettceller. Men hvor blir så 
fettet av ?  Ikke et uvesentlig spørsmål.  Fettet 
transporteres via blod- og lymfesystemet til leveren 
som omdanner det til sukker. Sukker er energi, men 
forbrukes ikke energien vil det igjen omdannes til 
fett.  Derfor; Elektrostimulering av musklene 
umiddelbart; energien forbrukes og fettet blir borte.  
Gir et supert og faktisk varig resultat både når det 
gjelder slanking, cellulittbehandling og 
oppstramming av hudvevet. 

iPULSE 5.1 kan i tillegg gi ekstra med 
elektrostimulering, lymfedrenasje, innslusing av 
aktive ingredienser, samt måling av forholdet mellom 
fett og muskelmasse og vanninnhold i kroppen. 

Hvorfor er det viktig å vite vanninnholdet ? 

Vår fantastiske kropp består av en meget stor andel 
vann og vannet er det vi kaller for kroppens 
distribusjonsorgan. Det sørger for fri flyt av det vi 
inntar av vitaminer og mineraler, samt at kroppens 
renovasjon fungerer på best mulig måte. 

For lite vanninnhold i kroppen kan derfor føre til 
fedme, cellulitter og slapt hudvev. Kroppen er ikke i 
stand til å skille ut avfallsstoffer. På samme måte vil 
heller ikke kroppen være i stand til å oppta 
næringsstoffer den trenger på korrekt måte.  Her får 
vi derfor verdifull informasjon for å kunne sette 
sammen et opplegg tilpasset den enkelte kunde. 

Thalgo iPULSE 5.1 har 23 forskjellige programmer å 
velge blant; vi finner garantert et opplegg som passer 
for deg ved å velge type program, sammensetningen 
av program og ikke minst intensiteten i 
behandlingene tilpasset ditt behov. 

Du har ingenting å tape på å prøve, men masse å 
vinne – det GARANTERER vi ! 
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