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Profesjonalne programy antycellulitowe, wyszczuplające i liftingująco-modelujące.

+ napięcie skóry 

+ push up

+ otyłość

+ skóra odwodniona

+ cellulit

+ skórka pomarańczowa

+ zastoje wodne

N I E  Z A Ł Ó Ż Ę  N I C  W I Ę C E J
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na jakie 
problemy

strefy
zabiegowe

nowoczesny
i skuteczny

jednorazowy
&higieniczny

czysty
zabieg

utrata napięcia
nadwaga
rozstępy
cellulit

“skórka
pomarańczowa”
retencja wody
odwodnienie

piersi
nogi

brzuch
pośladki

ręce
dekolt

zabieg bogaty  
w składniki aktywne, 

które działają synergicznie 
zapewniając

widoczne rezultaty
już po pierwszej sesji

- produkt pakowany
pojedynczo, jednorazowy

- materiał bandaży
nasączony składnikami 

aktywnymi
- produkt poddany

rygorystycznej kontroli 
jakości

- czysty zabieg
- nie wymaga użycia
kabiny prysznicowej

szybki
zabieg

prosta
aplikacja

kompleksowy
program

połaczenie z
urządzeniami

opłacalne
zabiegi

- całkowity czas zabieg 
nie przekracza 1 godziny
- po nałożeniu bandaży  

i pozostawieniu produktu 
na 30 minut Pacjent
może być poddany
innym zabiegom

- szybki i prosty zabieg,
nie wymagający

skomplikowanego
szkolenia

szerokie spektrum 
zastosowań i możliwości 

zabiegowych

w połaczeniu  
z urządzeniami pozwalają 

na jeszcze większą 
intensyfikację efektów 

zabiegowych

doskonały sposób  
na zwiększenie obrotów 

gabinetów kosmetycznych

AROSHA 
atuty i przewagi
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AROSHA 
problemy i rozwiązania

slim cel lift plus

lipho cel cel term
(rozgrzewający)

aqua drain push up

firm up
(świeży)

crio tonic 
(zimny)

cellulit

drenaż lifting & zwiększanie 
objętości

ujędrnianie
adipocel kit firming kit

lifting up kitoedemacel kit
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starting kit 
najlepszy zestaw dla początkujących Idealny zestaw startowy skierowany do wszystkich salonów 

kosmetycznych i osób, które chcą wystartować z zabiegami  
AROSHA. Zestaw ten pomaga poznać i wprowadzić całą 
procedurę ekspresowych programów w bardzo prosty sposób.
Jego zawartość pozwala na profesjonalne zwalczanie pro-
blemów, związanych szczególnie z cellulitem oraz zlokalizowaną 
tkanką tłuszczową. Rezultat jest widoczny już po pierwszym za-
biegu.

Zestaw zawiera:
•	 2 szczotki do suchego peelingu AROSHA 
•	 Bandaże: 2 aqua drain + 2 slim cel + 4 cel term | 250 ml każdy 

oedemacel kit
cellulit wodny i obrzęki Zestaw stworzony do walki z problemem cellulitu obrzękowego. 

Wyjątkowa kombinacja aktywnych składników, działając  
synergicznie, zwalcza pierwotne przyczyny powstawania  
cellulitu, tj. rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz między-
komórkowe gromadzenie płynów.

Zestaw zawiera:
•	 Spray: 1 glycolic acid | 50 ml 
•	 Ampułki: 4 lympho drain + 4 redu cel | 5 ml/każda 
•	 Bandaże: 4 aqua drain + 4 slim cel | 250 ml/każdy 

adipocel kit
cellulit włóknisty

Zestaw stworzony do walki z cellulitem włóknistym w zaawan-
sowanym stadium. ADIPOCEL KIT to połączenie różnych 
składników mających na celu walkę ze wzrostem adipocytów 
oraz deformacją włókien kolagenowych – czynników odpowie-
dzialnych za pojawianie się cellulitowych grudek na skórze.

Zestaw zawiera:
•	 Spray: 1 glycolic acid | 50 ml 
•	 Ampułki: 6 localized cel + 2 redu cel | 5 ml/każda
•	 Bandaże: 6 lipho cel + 2 slim cel | 250 ml/każdy

zestawy zabiegowe
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firming kit 
modelowanie sylwetki Zestaw specjalnie zaprojektowany, aby zliftingować i mode- 

lować sylwetkę, nadać jej sprężystość, zapewnia odpowiednie 
nawilżenie skóry. Zestaw szczególnie zalecany jako kuracja 
po odchudzaniu, okresie ciąży i karmienia piersią. Doskonale 
sprawdza się na problemy z rozstępami oraz jako kuracja anty-
starzeniowa.

Zestaw zawiera:
•	 Spray: 1 glycolic acid | 50 ml 
•	 Ampułki: 4 high tens + 4 term repair | 5 ml/każda 
•	 Bandaże: 4 firm up + 4 lift plus | 250 ml/każdy 

lifting up kit  
remodeling biustu i dekoltu Najnowszy zestaw zabiegowy stworzony z myślą o remodelingu 

biustu i dekoltu. AROSHA Push Up - poprawia wygląd biustu, 
modeluje ich kształt, powiększa - nawet o jeden rozmiar! Akty-
wne koncentraty błyskawicznie wypełnią, wyrzeźbią i podniosą  
biust. Seria zabiegów tworzy mikrosiateczkę liftingującą na 
kształt „niewidzialnego biustonosza”, zapewniając szybki efekt 
„push-up”. Zabieg skutecznie zwalcza objawy opadania, utraty 
jędrności i elastyczności biustu. Powiększa piersi nadając 
im piękny i okrągły kształt, a także poprawia elastyczność  
i gładkość skóry.

Zestaw zawiera:
•	 Ampułki: 4 volumizing serum | 8 ml/każda 
•	 Saszetki: 2 regenerating mask | 75 g/każda 
•	 Bandaże: 2 push up | 250 ml/każdy 
•	 Spray: 1 tensor massage cream | 50 ml 

nowości 
wybrane produkty z zestawów

•	 KWAS GLIKOLOWY – peeling – eliminuje tłuszcze/białeka pomiędzy martwymi komórkami naskórka. Zwiększa absorbcję aktywnych składników. 
•	 LYMPHO DRAIN (LD) – specjalnie opracowana formuła gwarantująca wysoce skuteczny drenaż. Zawiera karnitynę, ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, ananasa 

oraz zielonej herbaty. 
•	 REDU CEL (RC) – ampułka na zlokalizowaną tkankę tłuszczową i cellulit - kombinacja aktywnych składników lipolitycznych oraz naturalnych ekstraktów.  

Zawiera fosfatydylocholinę, kofeinę, ekstrakt z karczocha i skrzypu, o wyjątkowych właściwościach zwalczających cellulit obrzękowy. 
•	 HIGH TENS (HT) – Ampułka nawilżająca z efektem napinającym. Koktajl delikatnie chłodzący o działaniu ujędrniającym. Posiada zdolność podwyższania  

poziomu produkcji kolagenu i elastyny, zapobiega procesom oksydacyjnym komórek, zagęszcza skórę. 
•	 TERM REPAIR (TR) – Ampułka ujędrniająca i rozświetlająca - Regenerujący i odbudowujący koktajl o działaniu termogenicznym, rozgrzewającym.  

Stymuluje krążenie obwodowe, dzięki czemu podwyższa poziom absorpcji składników aktywnych. Ma działanie modelujące i ujędrniające. 
•	 VOLUMIZING SERUM emulsja liftingująco-ujędrniająca o bardzo lekkiej konsystencji, zamknięta w fiolce do aplikacji na piersi i dekolt. 
•	 MASKA REGENERUJĄCA delikatna maska zawierająca cenne włókna białkowe i aminokwasy, przywracająca elastyczność, jędrność i napięcie skóry. 
•	 TENSTOR MASAGE KREM napinająca emulsja do masażu biustu oraz dekoltu. 

zestawy zabiegowe
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Pomaga usunąć zastoje płynów i toksyn z organizmu, walczy z objawami cellulitu. 
Wspomaga drenaż limfatyczny oraz krążenie krwi. Daje efekt utraty do - 3 cm, 
nawet po pierwszym zabiegu.

Składniki aktywne
•	 Sól z Morza Martwego
•	 •N.M.F.	(naturalny	składnik	nawilżający)

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	10	cm	x	10	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi

slim cel
zabieg wyszczuplający

aqua drain
zabieg drenujący  
z solą z Morza Martwego

Efekt wyszczuplający, stymuluje proces rozkładu trójglicerydów, likwiduje obrzęki, 
stymuluje przemianę materii oraz poprawia mikrokrążenie krwi.

Składniki aktywne
•	 Kofeina 
•	 Escyna 
•	 Ekstrakt z guarany 

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	10	cm	x	10	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

cel term
zabieg na cellulit 
rozgrzewający

Efekt wyszczuplający, stymuluje proces rozkładu trójglicerydów, działa drenująco, 
pomaga wyrzeźbić sylwetkę.

Składniki aktywne
•	 Kofeina 
•	 Wąkrotka azjatycka 
•	 Wyciąg z Algi Brunatnej 

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	10	cm	x	10	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

lipho cel
zabieg wyszczuplający i na cellulit

Połączenie kofeiny i L-karnityny zmniejsza objetość trójglicerydów i adipocytów. 
Lipho Cel skuteczne narzędzie do walki z cellulitem włóknistym oraz przypadku 
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej.

Składniki aktywne
•	 Kofeina 
•	 L – Karnityna 
•	 Fosfatydylocholina	
•	 Bromelina 
•	 Bioflawonoidy 

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	10	cm	x	10	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

bandaże standardowe
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Bardzo bogaty w składniki aktywne. Pomaga złagodzić objawy spowodowane 
przez retencję wody i cellulitu. Działa przeciwutleniająco i nawilżająco. Mocno 
ujędrnia i modeluje sylwetkę.

Składniki aktywne
•	 Kolagen 
•	 Elastyna 
•	 Kigelia afrykańska 

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	10	cm	x	10	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

lift plus
zabieg odbudowujący

firm up
zabieg ujędrniający
świeży

Dzięki specjalnym właściwości glonów, stymuluje aktywność fibroblastów, 
regenerując skórę, nadając jej elastyczność i napięcie. Wspomaga kuracje anty-
starzeniowe.

Składniki aktywne
•	 Mikroalgi 
•	 Spirulina 
•	 Karnozyna 

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	10	cm	x	10	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

crio tonic
zabieg nawilżająco-napinający 
zimny

Wspomaga elastyczność i nawilżenie, stymuluje odnowę naskórka, przywraca 
skórze równowagę fizjologiczną, reguluje też gospodarkę wodno-tłuszczową. 
Bardzo mocno ujędrnia i modeluje sylwetkę.

Składniki aktywne
•	 Kwas Hialuronowy 
•	 Żeń-Szeń 
•	 N.M.F.(naturalny	czynnik	nawilżający)	

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	12	cm	x	14	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

push up
zabieg powiększający biust

Widocznie poprawiający wygląd biustu, modelujący jego kształt, a także 
powiększający - nawet o jeden rozmiar! Zabieg skutecznie zwalcza objawy opada-
nia, utraty jędrności i elastyczności biustu.

Składniki aktywne
•	 Sarsapogenina 
•	 Kigelia afrykańska (ekstrakt) 
•	 Kwas hialuronowy 

Specyfikacja:
•	 2	bandaże	–	250	ml/każdy	-	12	cm	x	14	m	długości	-	Karton:	4	zabiegi	

bandaże standardowe
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Jedwabisty krem do masażu, zwłaszcza do partii ciała wymagających ujędrnienia 
i wymodelowania sylwetki. Bogata formuła sprawia, że skóra błyskawicznie staje 
się sprężysta i elastyczna.

Składniki aktywne
•	 Skrzyp 
•	 Wąkrotka azjatycka 

Specyfikacja:
•	 500 ml 

cell action
krem do masażu antycellulitowy

firm action
krem do masażu ujędrniający

Krem do masażu, przeznaczony głównie dla osób zmagających się z cellulitem 
oraz zlokalizowaną tkanką tłuszczową. Dzięki aktywnym substancjom pomaga 
pozbyć się niechcianych centymetów, wygładza oraz wyrównuje koloryt skóry.

Składniki aktywne
•	 Wyciąg z bluszczu 
•	 Alga	brunatna	(Fucus	Vesiculosus)	

Specyfikacja:
•	 500 ml

body scrub
peeling drobnoziarnisty

Peeling do ciała w formie lekkiej emulsji, bogaty w oleje roślinne. Wygładza  
skórę, a dzięki drobinkom z pestek brzoskwini doskonale eliminuje martwy 
naskórek oraz zanieczyszczenia. Pozostawia skórę rozświetloną oraz wyrównuje 
koloryt.

Składniki aktywne
•	 Olej ze słodkich migdałów 
•	 Proszek z pestek brzoskiwni 

Specyfikacja:
•	 500 ml

brushing
suchy peeling

Stymuluje mikrocyrkulację, zakończenia nerwowe i system limfatyczny, ujędrnia 
i napina skórę, dodaje energii i odpręża skórę. Bardzo stara technika daje niesa-
mowite rezultaty i duże korzyści dla układu limfatycznego w zaledwie kilka minut 
dziennie.

Włosie szczotki wykonane jest z włókien roślinnych zwanych “Tampico”, pozyski-
wanych z „Agave Lechuguilla”, soczystej rośliny występującej na obszarach 
pustynnych w północnej części Meksyku.
 

produkty uzupełniające/profesjonalne
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Modelujący olejek do ciała

Olejek wzbogacony o olejki leszczynowy i arganowy, o właściwościach regen-
eracyjnych i antyoksydacyjnych, silnie wzmacnia i poprawia integralność skóry, 
a także spowalnia procesy jej starzenia. Doskonale modeluje sylwetkę i redukuje 
cellulit. Preparat do stosowania na całe ciało, ze szczególnym wskazaniem do sto-
sowania na uda, pośladki, biodra, brzuch oraz ramiona. Nałożyć preparat na ciało  
i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Stosować raz dziennie. 

Nie zawiera parabenów, olei mineralnych, barwników.

Składniki aktywne
•	 Czerwona Alga (Palmaria palmata) – Dzięki bogactwu w anty-oksydanty i składniki jonizujące (pierwiastki 

śladowe w chelatowanej formie oraz witaminy i minerały) zapewnia skórze witalność i zdrowy wygląd.  
Ze względu na wysoką zawartość śladowych pierwiastków, Palmaria stymuluje równowagę nawilżenia 
oraz rozszerzania naczyń krwionośnych, wspomagając terapie antycellulitowe. 

•	 Leszczyna (Corylus avellana) – Bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe (około 90%), tłuszcze, fosfolipidy 
oraz witaminy A i E, działa nawilżająco i ujędrniająco, jak również odbudowująco na przepuszczalność.  
Ze względu na właściwości antyoksydacyjne i przeciw rodnikowe, chroni skórę przed procesami utle-
niania. 

•	 Olej Arganowy (Argania spinosa) – Ze względu na wyjątkowe właściwości regenerujące i antyoksyda-
cyjne, niezwykle skutecznie podnosi poziom nawilżenia skóry oraz regeneruje. Zawarte w oleju tokoferole 
działają bezpośrednio na kwasy tłuszczowe w błonach, zapewniając ochronę przed procesami starzenia 
komórek. 

Specyfikacja:
•	 100	ml

cell repair
suchy olejek o działaniu
liftingująco-antycellulitowym

body lift
suchy olejek o działaniu
nawilżająco-ujędrniającym

Ujędrniający olejek do ciała

Olejek wzbogacony o olejki Chia i Monoi Tahiti o właściwościach ujędrniających 
i napinających, natychmiastowo poprawia wygląd skóry oraz przeciwdziała  
procesom starzenia się skóry właściwej. Ze względu na konsystencję, olejek jest 
szybko i głęboko wchłaniany przez skórę, pozostawiając ją miękką i wygładzoną. 
Rekomendowany dla osób chcących szybko odzyskać idealną sylwetkę po utra- 
cie wagi, po porodzie lub operacji plastycznej. Preparat nałożyć na suchą lub 
wilgotną skórę, wmasować do całkowitego wchłonięcia. Stosować raz dziennie. 

Nie zawiera parabenów, olei mineralnych, barwników.

Składniki aktywne
•	 Dzika Róża (rosa moschata) – Olejek bogaty w kwasy tłuszczowe, pełniące ważną rolę w utrzy-

maniu sprężystości skóry oraz odpowiedniego poziomu nawilżenia zarówno na powierzchni skóry,  
poprzez stymulację prostaglandyn, jak i w głębszych jej warstwach, rewitalizując fibroblasty, pobudza 
komórki odpowiedzialne za produkcję kolagenu, elastyny I kwasu hialuronowego, odpowiedzialnych  
za sprężystość oraz koloryt skóry. 

•	 Chia (salvia hispanica) – Olejek o właściwościach przeciwzmarszczkowych i ujędrniających, bogaty  
w kwasy tłuszczowe Omega 3, regeneruje, nawilża i wygładza skórę. 

•	 Monoi de Tahiti (cocos nucifera, gardenia tahitensis) – Posiada zdolności stopniowego nawilżania  
oraz długotrwałego ujędrnienia, wywołującego efekt wygładzenia . Wnika w głąb skóry, nawilża ją i chroni 
przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak słońce i wiatr. Wygładza skórę, wyrównuje jej strukturę, nawilża 
oraz wywołuje efekt odmłodzenia. 

Specyfikacja:
•	 100	ml

suche olejki
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Produkt, który dzięki zawartości skoncentrowanych enzymów, delikatnie złuszcza 
martwe komórki naskórka, pozostawiając skórę świeżą i rozświetloną.

Składniki aktywne
•	 Ekstrakty owocowe (papaja, mango, kiwi, cytryna) - Papaja jest niezwykle bogata w enzymy o działaniu 

złuszczającym, mango i kiwi są doskonałym, naturalnym przeciwutleniaczem, bogate w witaminy i kwasy 
omega-3. Truskawka delikatnie złuszcza, pomaga usunąć martwe komórki naskórka. Cytryna sprawia, 
że znikają przebarwienia oraz nierówności, a skóra staje się gładsza. Koktajl z tych owoców pomaga 
poprawić wygląd skóry i odżywić ją. 

Specyfikacja:
•	 120 ml 

firming
krem liftingująco-ujędrniający

peeling
emulsja enzymatyczna

Poprawia strukturę oraz jędrność skóry. Jego główne składniki aktywne: kolagen 
i elastyna stymulują aktywność fibroblastów i syntezę kolagenu, wzmacniając 
tym samym komórki w głębokich warstwach skóry, poprawiając jej elastyczność, 
jędrność i nawilżenie.

Składniki aktywne
•	 Collagen 0,5% – Główne białko tkanki łącznej, które oddziałując na fibroblasty, stymuluje wzrost i tworzenie 

się nowego kolagenu w macierzy pozakomórkowej, pomaga osiągnąć wilgotność i gładkość skóry. 
•	 Elastine 3% – Białko strukturalne, odpowiedzialne za elastyczność tkanek. Ma właściwości nawilżające  

i ochronne. 
•	 DMAE 0,5% – Dimetyloaminoetanol – jego naturalne komórki aminokwasowe są zdolne przeniknąć do 

wnętrza błony komórkowej, czyniąc ją wzmocnioną, pobudzoną i elastyczną. 
•	 Centella Asiatica 2% – Wygładza i poprawia elastyczność skóry. Wspomaga naturalny drenaż i daje uc-

zucie „lekkich nóg”. Zapobiega powstawaniu rozstępów, stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu.

Specyfikacja:
•	 200 ml

Delikatny produkt przeznaczony do walki ze zwiotczeniem oraz utratą jędrności 
biustu i dekoltu. Zawiera specjalne ekstrakty roślinne, które w sposób naturalny 
ujędrniają, tonują oraz podnoszą skórę w obszarze trójkąta, który rozciąga się  
od piersi aż do podbródka.

Składniki aktywne
•	 Kigelia africana 20% – Kompozycja peptydów zawarta w wyciągu z tej rośliny wytwarza niewidzialną  

i elastyczną siatkę w tkance skórnej, nadając skórze zwartości. Pomaga uniknąć utracie braku jędrności 
skóry poprzez działanie tonizujące i nawilżające. Przywraca objętość, poprawia kształt i jędrność piersi. 

•	 Organic Silicon 5% – Pomaga zabezpieczyć skórę przed nadmiernym wysuszeniem jej przez środowisko 
oraz kosmetyki. Stanowi barierę ochronną, drugą skórę, pełni funkcję wypełniacza zmarszczek.. 

Specyfikacja:
•	 100 ml

breast
& décolleté
żel napinający na biust i dekolt

body rescu - pielęgnacja domowa
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Krem silnie antycellulitowy, stymuluje cyrkulację krwi oraz wspomaga drenaż na-
gromadzonych płynów. Innowacyjne połączenie składników aktywnych wyraźnie 
poprawia kondycję skóry, intensywnie podnosząc jej napięcie, eliminuje nagro-
madzony tłuszcz, jednocześnie działając drenująco, zmniejsza ilość nagromad-
zonej wody i zawartych w niej toksyn. 

Składniki aktywne
•	 Rhodysterol 2% - Pobudza spalanie tłuszczów, zmniejsza grubość tkanki tłuszczowej, likwiduje uczucie 

ciężkich nóg, przyspiesza krążenie krwi, napina skórę i sprawia, że jest bardziej elastyczna, jędrna i gładka. 
•	 Sculptosane 1% – Poprawa sprężystość, jędrność i elastyczność skóry. 
•	 Caffeine 4% – Optymalna do walki z cellulitem, wspomaga drenaż, detoksykuje i przyspiesza metabo-lizm, 

redukuje retencję płynów 
•	 L-carnitine 0,5% – Stymuluje organizm do wykorzystywania tłuszczy, przyczyniając się do ich redukcji. 

Karnityna wykorzystywana jest w terapiach wyszczuplających jako składnik redukujący złogi tłuszczowe 
oraz składnik modelujący sylwetkę, chroni naczynia krwionośne, poprawia mikrocyrkulację i pobudza 
system limfatyczny. Wszystkie te cechy karnityny, czynią ją niezastąpioną w walce z cellulitem, sprzyjają 
redukcji obwodu obszarów poddawanych zabiegom oraz działają drenująco. 

•	  

Specyfikacja:
•	 200	ml

cellulite
krem antycellulitowo-drenujący

stretch marks
krem na rozstępy

Produkt o silnym działaniu stymulującym regenerację komórek oraz zwartość 
tkanek. Poprawia zdolności samo naprawcze skóry oraz jej elastyczność. Idealny 
do walki z rozstępami powstałymi w trakcie ciąży, karmienia piersią, spowodow-
anymi otyłością lub zbyt szybką utratą wagi, szybkim wzrostem.

Składniki aktywne
•	 Vanistryl 5% – Innowacyjny składnik pozwalający zwiększyć syntezę kolagenu i elastyny. Zawiera dużą 

liczbę związków aktywnych, które są przeznaczone do leczenia rozstępów, rozjaśniania ich i zapobiega-niu 
powstawania nowych. 

•	 Collagen 2% – Główne białko tkanki łącznej, które oddziałowując na fibroblasty, stymuluje wzrost i 
tworzenie się nowego kolagenu w macierzy pozakomórkowej, pomaga osiągnąć wilgotność i gładkość 
skóry. 

•	 Organic Silicon 5% – Pomaga zabezpieczyć skórę przed nadmiernym wysuszeniem jej przez środowisko 
oraz kosmetyki. Stanowi barierę ochronną, drugą skórę, pełni funkcję wypełniacza zmarszczek. 

Specyfikacja:
•	 200	ml

body rescu - pielęgnacja domowa
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Skuteczny i prosty system pressoterapii, poprawia krążenie krwi w organizmie  
i zmniejszenia zastoje limfatyczne.

Zapewnia doskonałe wyniki, pozwala wykonywać zabiegi na nogach, rękach  
i biodrach.

Specyfikacja:
•	 4 programy zabiegowe 
•	 2 mankiety 4-komorowe na nogi, 4-komorowy pas na brzuch 
•	 Ciśnienie od 20 do 200 mmHg 
•	 Czas zabiegu od 5 do 90 minut 
•	 Napełnienie/uszczelnienie pasów od 0 do 6 s 
•	 Wymiary:	26	cm	x	16	cm	x	120	cm	
•	 Waga: 2 kg 

Arosha DL850
pressoterapia

Arosha LX9
pressoterapia

Profesjonalny, bogato wyposażony system do pressoterapii, poprawia krążenie 
krwi i metabolizm, zmniejsza zastoje limfatyczne.

Zapewnia doskonałe wyniki, pozwala wykonywać zabiegi na nogach, rękach  
i biodrach.

Specyfikacja:
•	 8 programów zabiegowych 
•	 2 mankiety 6-komorowe na nogi, 6-komorowy pas na brzuch 
•	 Czujnik ciśnienia 
•	 Ciśnienie od 20 do 200 mmHg 
•	 Czas zabiegu od 5 do 90 minut 
•	 Napełnienie/uszczelnienie pasów od 0 do 19 s 
•	 Wymiary:	37	cm	x	39	cm	x	19	cm	
•	 Waga: 13 kg 
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