
 
IN PERFECT SHAPE



EMS training
zonder grenzen

geen kabels meer Veel verschillende
trainingsniveau’s

Geen vochtige
trainingskledij meer

 

UNIEK EN ONVERGELIJKBAAR
VisionBody is een baanbrekend professioneel EMS systeem (Electrical Muscle Stimulation). 
Het maakt komaf met de oude EMS concepten. Zo zijn de kabels vervangen door de 
nieuwste Bluetooth technologie. Dit zorgt voor een ongeëvenaarde bewegingsvrijheid en 
een grenzeloze trainingsruimte, zowel binnen als buiten. Daarnaast zijn de elektrodes zo 
ontworpen dat het vooraf bevochtigen niet langer nodig is.

Hoe werkt VisionBody 
Trek je VisionBody PowerSuit aan, activeer de box, start de app op je iPad, 
selecteer een trainingsprogramma en begin! Het kan niet eenvoudiger. Je 
hebt geen personeel nodig om elektrodes te installeren of het trainingspak te 
bevochtigen. De unieke, onvergelijkbare EMS technologie van VisionBody opent 
een wereld van ongeziene trainingsmogelijkheden voor elk lichaam.

 

De ontwikkeling van VisionBody
Vision Body werd ontworpen in samenwerking met neurologen, computer-
wetenschappers en natuurkundigen aan hoogstaande Zwitserse universiteiten.
Het concept werd verder op punt gesteld door de input van orthopedische 
specialisten, fysiotherapeuten, ervaren atleten en personal trainers. De ge-
keurde en gecertifi eerde technologie en software wordt uitsluitend geprogram-
meerd en geproduceerd in Duitsland en Zwitserland.

 

Voor wie is VisionBody
VisionBody is er voor iedereen die het beste in zichzelf naar boven wilt halen. 
En dit door het meest revolutionaire EMS systeem op de markt te gebruiken. 
Zoals elk jong merk, is ook VisionBody gericht op groei. Op de spiergroei van 
uw individuele klanten, én op de groei van uw bedrijf als persoonlijke trainer, 
fysiotherapeut, kinesist of studio-eigenaar.
 



Nieuw, effectief en fl exibel: VisionBody

ontdek VisionBody
Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

VisionBody Andere EMS systemen op de markt

Draadloos, inclusief Bluetooth bediening Kabels

Onbegrensde trainingsruimte: in- & outdoor Begrensde trainingsruimte

Volledige bewegingsvrijheid voor de gebruiker Beperkte bewegingsvrijheid voor de gebruiker

Elektrodes dienen niet op voorhand 
bevochtigd te worden. Geen “nat pak” vereist.

Elektrodes dienen op voorhand bevochtigd 
te worden.

100% hygiëne: elke gebruiker heeft zijn eigen 
trainingspak.

Beperkte hygiëne: Meerdere gebruikers 
delen één trainingspak.

Hoewel uiterst effectief, is deze manier 
van trainen ook voorzichtig en comfortabel, 
bijna als een massage.

Klassieke EMS signalen raken de spier vaak 
als een elektrische “hamer”.

Opwarming is vereist zodat spierverzuring, 
slijtage en blessures vermeden worden.

Opwarming is niet vereist met alle gevolgen 
van dien.

Intelligent systeem dat zich automatisch 
aanpast aan de gebruiker.

Systeem dat enkel reageert op de input van 
de bediening.

Individueel trainingsprogramma op maat Beperkte mogelijkheden tot personalisatie

infosessies VisionBody
 

Zaterdag 20 februari (15u-17u)     Gervi Maasmechelen, Rijksweg 539
Zaterdag 26 maart (13u-15u)      Gervi Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 200 
Zaterdag 2 april (15u-17u)      Gervi Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 584
 

Het aantal deelnemers per infosessie is beperkt, dus reserveer snel uw plaats!
www.gervi.be/vision-body  Na elke infosessie kan u VisionBody testen (op afspraak).
 

Bezoek ons op Estetika 
Zaterdag 12 t.e.m. maandag 14 maart 2016, Brussels Expo, Stand xxx
Vraag uw gratis tickets voor Estetika aan via +32 89 76 05 36.

Vision Body Belgium
Hoogstraat 69, 8700 Tielt
Contactpersoon: David Vanhauwaert
+32 486 86 61 87, e-mailadres

Gervi Maasmechelen
Rijksweg 539, 3630 Maasmechelen
Contactpersoon: Marjolein Nijs
+32 473 63 47 72, contact@gervi.be

www.vision-body.be, www.facebook.com/visionbodybelgium


