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 Siledad jalad 
Reite ülaosa küljed ning siseküljed on 
tselluliidi ladestumise meelispaigad, mil-
lest on ainult trenni, dieedi ja kreemide-
ga raske vabaneda – veri ei jõua piisavalt 
sügavale kudedesse, et ladestunud rasva ja 
jääkaineid piirkonnast välja viia.

Ultratone ultraheli avab töödeldavas ke-
hapiirkonnas rasvarakud ning biostimulat-
sioon aitab lõhustunud rasva organismist 
jääkainetena välja viia ja treenida lihaseid, 
mida ainult trenniga on raske vormi viia. 

 VormiS tUharad 
Tuharavolt annab tuharatele volüümi ja 
vormikuse. Probleem tekib siis, kui tuhara 
alaosa vajub rippu ja muutub lamedaks. 
Eriti tihti juhtub see neil, kes võtavad 
kaalust alla, kuid ei treeni tuharalihaseid. 
Samuti kaotavad tuharad oma vormi istuva 
töö ja eluviisiga inimestel. Ultratone aitab 
saada vormikad tuharad, vähendada pirni-
kujulisi puusasid ning tselluliiti.

 trimmiS kõht 
Klassikaliselt ilusaks loetakse minimaalse 
rasvapolstri, toonuses lihaste ning nahaga 
kõhtu. Kuna inimesel on eri tüüpi kõhu-
lihaseid, siis tuleb ilusa kõhu saamiseks 

treenida neid kõiki – nii kõhu sirgliha-
seid, sisemisi ja välimisi põikilihaseid kui 
ka ristilihaseid. Ultratone-protseduuril 
kinnitatakse elektroodid täpselt lihastele, 
eri lihased aktiveeritakse koheselt suurel 
koormusel.

  CoSmo ProoViS  
  UltratoNe'i...
Külastasime Ultratone Tallinna salongi 
kaks korda. Esimesel korral kinnitati meie 
reite sise- ja väliskülgedele, tuharatele 
ning kõhule isekleepuvad klemmid, mis 
hakkasid lihastele kehaomaseid impulsse 
saatma. Tunne oli harjumatu – kummali-
ne torkimine, silitamine. Kuna tegeleme 
regulaarselt spordiga, siis tselluliidiprob-
leemi üle ei ole põhjust muretseda, kuid 
istuv töö on jätnud juba väiksed märgid 
– otsustasime järgmisel päeval proovida 
tuharate ja reie tagakülje vormimise ja 
tõstmise protseduuri ning see meeldis 
meile väga! 30 minuti jooksul töötas lihas 
üle 400 korra, kuid väsimustunnet ei tek-
kinud ja ka lihased ei olnud pärast valu-
sad. Kiidame!

Vaata lisa 
www.ultratone.ee

Keha vormimine pole lihtne ja kiire, vaid  
nõuab aega ning pühendumist. Lisades 
Ultratone-protseduurid oma treeningplaani, 
saavutad eesmärgi varem, kui loota julgesid. 

taSUta  
15 min keha 
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