NARAVNI REVOLUCIJA
PRI ZDRAVLJENJU CELULITA

Vibro-akustična postelja GA.IA proizvaja sproščujočo masažo, ki oblikuje telo.
Postelja GA.IA je bila zasnovana tako, da izkoristi vse pozitivne učinke, ki jih
imajo nizkofrekvenčne zvočne vibracije pri oblikovanju telesa, s presenetljivimi
rezultati. Že od prvega tretmaja dalje lahko ugotovimo zmanjšanje tkiva, ki ga
je prizadel celulit, in to v centimetrih.
Nizkofrekvenčne vibracije niso mehanske narave, ampak zvočne, zato ne
stresajo telesa, temveč prodrejo vanj, ne da bi bile invazivne. Učinkovitost
postelje GA.IA je vezana na naravno odvajanje vode, ki jo povzroči globoka
masaža ob akustični vibraciji.
Postelja GA.IA uporablja naravne metodo: pri tem ni nobenega neposrednega
stika s kožo stranke, ki lahko občuti koristen

učinek vibro-akustičnih valov

popolnoma oblečena.

TABELA Z REZULTATI STANDARDNEGA TRETMAJA
LEVO STEGNO

DESNO
STEGNO

PAS

BOKI

TRETMAJI

67,5 cm

67 cm

87 cm

106 cm

začetno stanje

65 cm

64,5 cm

85,5 cm

105 cm

prvi

63 cm

63 cm

83,5 cm

105 cm

drugi

64 cm

63 cm

83 cm

101 cm

tretji

62,5 cm

61,5 cm

81 cm

100 cm

četrti

60,5 cm

60 cm

80 cm

98 cm

peti

- 7 cm

- 7 cm

- 7 cm

- 8 cm

skupaj 5 tretmajev

GA.IA omogoča povsem udobno odpravljanje celulita. Vibracije, ki jih stranka
občuti na svojem telesu, proizvajajo učinek valovite in sproščujoče masaže
(nekatere stranke zaspijo). Zvok, ki nastane ob vibraciji, lahko prekrijemo s
primerno glasbo, ki se skladno ujema z vibracijskim zvokom in spominja na
šum morskega valovanja.
Kako deluje. Stranka se

uleže na posteljo. Operater vklopi program, ki

predvideva možnost izbire med različnimi vrstami frekvenc. Vsaka stranka
lahko zazna frekvenco, ki je zanjo najbolj primerna, ker čuti, da deluje
intenzivnejše na njenem telesu. Želeno frekvenco nato sporoči operaterju in
program začne delovati. Stranka ostane v ležečem položaju pol ure, če želi
lahko posluša sproščujočo glasbo preko slušalk.
GA.IA dizajn. Oblikovanje poslovne lastnine je v oblikah, materialih, sestavnih
in dodatnih delih ter v končni predstavitvi uresničil Italijanski študijo Design R +
R, ki se že vrsto let ukvarja z načrtovanjem uspešnih oblikovalnih predlogov.
GA.IA (EC type-examination certificate) je zaščitena z Italijanske in Evropske
patent.
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