TEISYSTEM

“

En fedtsugning
fjerner fedtceller, men for
at få et flot resultat, skal
man efterfølgende stramme muskler og hud.
Derfor bruges TEIsystem allerede nu som
et fast supplement
til selve fedtsugningen i
mange lande.

Efter en fedtsugning
vil kroppen blive efterladt
med hævelser, væskeog blodansamlinger.
TEI-System hjælper med
at få kroppens blodcirkulation i gang igen, så
helningsprocessen bliver
kortere. TEI-System
stimulerer hele kroppens
cirkulation, så hævelser
og overflødig væske
forsvinder.

”

Værd at overveje
efter en fedtsugning
Tro ikke at en fedtsugning alene kan gøre din krop perfekt. En fedtsugning i sig selv kan være lykken for
mange, men kan også ende med et rigtig skidt resultat,
hvis ikke du efterfølgende sørger for at give kroppen
den rigtige behandling.

Af Sarah-Cathrine Wandsø
Beslutningen om en fedtsugning er ikke en der bliver
taget over natten. Det koster
lange overvejelser, bekymringer og ikke mindst penge.
Men hvad er det hele værd,
hvis resultatet ender med
noget du ikke tør vise frem.
Derfor er det meget vigtigt at
overvejelserne også går på
hvad du selv kan gøre, for at
følge op på behandlingen og
her er TEI System et rigtig
godt valg, fordi det afslutter
din fedtsugning på en så fantastisk måde, at du uden problemer kan promenere på
stranden i bikini eller
springe i de stramme jeans,

uden at bule ud de forkerte
steder.
TEI system er en ny generation indenfor elektronisk
muskelstimulation. Den
kombinerer elektriske
impulser med infrarød
varme som trænger 3-4 cm
ind i fedtdepoterne og smelter fedtcellerne. Det betyder
med andre ord, at det overskydende løse hud bliver
strammet op og at de efterladte fedtceller bliver masseret, så de ikke sidder som
klumper inde under huden.
Det er ganske enkelt en
behandling, som det er klogt
ikke at spare på, hvis du vil
cellulite og slap hud til livs.

TEI-SYSTEM VIRKER
OGSÅ ALENE
Måske er du slet ikke i den situation at du har brug for en fedtsugning. Måske synes du bare at
det hele hænger lidt for meget, at
faconen buler ud de forkerte steder eller at din krop efter din fødsel ikke er værd at vise frem. Her
kan TEI System også være din
redning. Spekulerer du på hvordan de kendte tv-værter og kendisser altid formår at se hamren-

Infrarød varme kombineret
med muskelstimulation øger
kroppens forbrænding, forbedre blod- og lymfecirkulationen, så næringsstoffer og
oxygen hurtigere transporteres ud i kroppens celler og
affaldsstofferne transporteres
væk. Det er en helt ny generation indenfor elektronisk
muskelstimulation, der bygger på en ny, revolutionerende teknologi.

Behandlingen foregår helt uden
knive og er, bortset fra de første
par gange, ikke en ubehagelig
oplevelse.

I andre lande tilbydes TEI
System allerede som en integreret del af fedtsugningen,
for at sikre at de mennesker
der har taget den store
beslutning, bliver glade for
resultatet.

Og mens du drømmer om hvor
dejlig du kommer til at se ud,
sørger maskinen for at træne
din krop fast og lækker.
Elektroderne er udformet som
store fleksible elektrodeplader,
der hver især dækker alle musklerne i en hel kropsdel. De
enkelte plader er designet til at
passe perfekt til hver del af
kroppen, så du opnår det bedst
mulige resultat på kortest tid.
Selvfølgelig er behandlingen
heller ikke helt smertefri. De
kræver en høj smertetærskel
når musklerne begynder at
trække sig sammen i rytmiske
stød, men kan du holde pinen
ud, bliver resultatet bedre og
bedre, i takt med at du skruer

I stedet for at knokle
hver eneste dag i et fitnesscenter, ligger du godt og
bekvemt, på en dejlig
briks, med din krop indhyllet i elektroder.

de godt ud og aldrig har besvær
med overfløde kilo efter julen, så
bør du se nærmere på resultaterne af en TEI System behandling.
Det er her mange af de kendte får
deres hjælp. De ofrer penge og
tid på denne nye behandlingsform, for at bevare deres slanke
og spændstige kroppe, simpelthen fordi det virker hurtigt, med
et mærkbart resultat.

op for maskinen. Behandlingen
varer 45 minutter og herefter vil
du føle det som om du har trænet dig selv sønder og sammen,
på løbebånd, kondicykel og
andre af de maskiner som de
moderne fitnesscentre tilbyder.
Men ligesom med den almindelige træning, er det ikke nok
med en omgang. Det anbefales
at du tager minimum 10
behandlinger for at opnå et optimalt resultat.
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Læs meget mere om TEI
System på www.slanksund.dk

Infrarød varme kombineret
med muskelstimulation
• Ønsker du at tabe dig?
• Problemer med cellulite?
• Cirkulationsproblemer?
• Ømme muskler?
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