Stim Force – Terapêutica Antiaging no Combate ao Envelhecimento Muscular
Das principais alterações que surgem com o avanço da idade está o decréscimo da função muscular,
que resulta da redução substancial de massa muscular acompanhada pelo envelhecimento, Isso gera uma
grande perda na massa muscular e um aumento na gordura subcutânea e intramuscular, denominado
“sarcopenia”.
A Elertroestimulação é a melhor terapia no combate a flacidez muscular. O principal efeito fisiológico
da eletroestimulação é a estimulação dos nervos motores, com a conseqüente produção do trabalho
muscular.
O Stim Force é um novo conceito de eletroestimulador que combina o Treinamento Neuro Muscular, a
Corrente Russa ,a Drenagem Linfática Eletrônica e Protocolos específicos desenvolvidos pelo Dr. Alex
Evangelista, com programas pré definidos especialmente formulados para qualquer parte do corpo e rosto
de acordo com a necessidade de cada cliente/paciente.
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O Stim Force é verdadeiramente a última palavra em eletroestimulador.É uma nova geração de
eletroestimuladores acompanhando o desenvolvimento da área médica, fisioterapeutica e estética.
É um equipamento de vanguarda desenvolvido através de pesquisas e alta tecnologia.
O sofisticado software oferece programas pré definidos e a possibilidade de armazenamento de novos
programas sem a necessidade de cartão de memória. Ele armazena os parâmetros da sessão anterior.
É como se tivéssemos um aparelho para cada cliente
O profissional é capaz de gravar os programas que foram elaborados para o cliente de acordo com a
especificidade do tratamento,maximizando resultados de forma individualizada e
personalizada. Com ele podemos montar infinitos programas personalizados, de acordo com o
biotipo, idade,grau de flacidez e necessidade de cada cliente.
O corpo e o rosto podem ser tratados simultaneamente ou separadamente.
Oferece Programas específicos para redução de medidas, modelagem corporal (Body Shape),
celulite, gordura localizada, tonificação e muitos outros.

Especificidade:
Cada um dos seus programas pré programados combina vários parâmetros de frequência, oferecendo
o tempo de exposição e repouso, o tipo de contração e duração do pulso ideal para cada tratamento.
O Stim Force é composto de 10 canais individualizados com 20 eletrodos com intensidade controlada
e o único com dispositivo "relax start" que previne estimulação acidental ou qualquer desconforto antes
de começarmos o programa.
O Stim Force oferece:
- 10 programas pré definidos de Treinamento Neuro Muscular (Baixa freqüência)
- 10 programas pré definidos de Corrente Russa (Média freqüência)
- 5 programas pré definidos de Drenagem Linfática
- 10 programas com protocolos Alex Evangelista.

