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Kolekcja Thule Subterra – torby 
podróżne dla wymagających

Firma Thule prezentuje nowe torby i ple-
caki podróżne z serii Subterra, stworzone przez 

zespół najwyższej klasy projektantów i wykorzystujące cały ze-
staw unikalnych rozwiązań opracowanych przez Thule. Seria Sub-
terra to kompletny zestaw eleganckich, nowoczesnych toreb i wa-
lizek podróżnych najwyższej jakości, zaprojektowanych z myślą  

o uwzględnieniu wszelkich potrzeb nowoczesnych, aktywnych 
podróżnych. W skład serii wchodzi w sumie 10 różnych pro-
duktów: od pojemnych walizek i toreb podróżnych, przez 

wygodne i nowatorskie torby podręczne, eleganckie 
plecaki, aż po świetnie zaprojektowane torby na lap-

topy. Szczególnie polecam walizkę podręcz-
ną Thule Subterra 55 cm/22”. Nowocze-

sne rozwiązanie 2 w 1: pojemna walizka 
podręczna, którą można kilkoma rucha-
mi rozdzielić na dwie oddzielne torby (to 
idealne rozwiązanie np. dla osób korzy-
stających z linii lotniczych z niskimi limi-

tami dotyczącymi wielkości bagażu pod-
ręcznego). Jej atutami są również przemyślnie 

zaprojektowane przegrody i kieszenie, pozwalające na wygod-
ne rozmieszczenie bagażu i łatwy dostęp do zawartości walizki. 
Transportowanie bagażu ułatwiają duże, doskonale amortyzujące 
wszelkie nierówności kółka oraz perfekcyjnie działająca wysuwana 
teleskopowo rączka.
Cena: 1199 zł

Platforma wibracyjna Power Board – niezwykłe 
urządzenie fitness

Power Board wytwarza wibracje, które po-
budzają mięśnie do automatycznego kur-

czenia się i rozkurczania, co oznacza, że pod-
czas treningu na platformie wykonują one 
o wiele większą pracę niż podczas treningu 
tradycyjnego. W efekcie spalamy znacznie 
więcej kalorii, osiągając lepsze efekty trenin-
gu w znacznie krótszym czasie. Dzięki trzem 
15-minutowym treningom w tygodniu moż-
na widocznie poprawić wygląd ciała, wymo-
delować sylwetkę, pozbyć się zbędnych kilogramów czy cellulitu.
Korzystając z platformy wibracyjnej Power Board, poprawiamy 
koordynację psychoruchową, poczucie równowagi, wzmacniamy 
organizm, a także usprawniamy przemianę materii. Power Board 
pozwala również wymasować mięśnie, np. po treningu, i zredu-
kować ich napięcie. Urządzenie przeznaczone jest zarówno dla 
profesjonalistów, jak i amatorów. Korzystać z niego mogą tak-
że osoby starsze – nie tylko w celu poprawy i utrzymania kondy-
cji fizycznej, lecz również w ramach rehabilitacji różnego rodzaju 
schorzeń ortopedycznych czy neurologicznych. Niewielki Power 
Board zmieści się nawet w małym mieszkaniu. Jest praktycznym 
urządzeniem dla całej rodziny, pozwalającym zaoszczędzić czas  
i pieniądze.

Accent Prime – najnowsze i wyjąt-
kowo skuteczne urządzenie  
w ujędrnianiu i modelowaniu skóry

Accent Prime to urządzenie, które 
już zyskało miano „agenta do zadań specjalnych”. Platfor-

ma wyposażona w kilka głowic daje możliwość wykonywania 
zabiegów modelujących ciało, wyszczuplających, redukujących 

cellulit, poprawiających napięcie skóry twarzy  
i ciała. Opatentowana technologia zimnych ul-

tradźwięków działa selektywnie na komórki 
tłuszczowe, nie naruszając otaczających ją tka-
nek. Wibracje zimnych ultradźwięków niszczą 
membranę komórek tłuszczowych, powodując 

ich stopniowy rozpad i uwolnienie zalegającego  
w nich tłuszczu. Zniszczone komórki tłuszczowe 
są później wydalane z organizmu poprzez system 
limfatyczny. Accent Prime stosuje również tech-
nologię ciepłych ultradźwięków, które generują 
skompresowaną falę ultradźwiękową powodującą 
wysoki poziom kawitacji – niszczenie lokalnych de-
pozytów tłuszczu temperaturą. Używając tej sa-
mej głowicy, można pracować albo ciepłymi, 

albo zimnymi ultradźwiękami. Możliwe jest też 
łączenie obu technologii dla uzyskania najlepszego efektu. 
Ogromnym atutem Accent Prime jest głowica zabiegowa wypo-
sażona w dużą końcówkę w formie talerza. Dzięki niej zabieg na 
powierzchni ok. 300 cm2 trwa około 20 minut! W trakcie zabiegu 
emitowane są równomiernie rozkładające się ultradźwięki, roz-
grzewające tkankę i niszczące komórki tłuszczowe, co potwier-
dzają badania histologiczne. Rozwiązanie to dostępne jest jedynie 
z platformą Accent Prime.
Zabieg można wykonać w Klinice Sthetic dr Aleksandry Ja-
gielskiej w Warszawie.
www.sthetic.pl

Ideał piękna… w 100 proc. gładkie ciało, estetyka 
bikini, nóg i pach – powinność każdej kobiety

W Klinice Beauty Duty w asyście profesjonalnej ob-
sługi pozbyłam się na stałe zbędnego owłosienia  

z okolic intymnych, nóg i pach. Zabiegi wykonane zostały naj-
lepszą dostępną na rynku metodą – depilacją z użyciem LASERA 

DIODOWEGO VECTUS® ame-
rykańskiej firmy Palomar Tech-
nologies. Laser wyposażony jest  
w inteligentny czytnik poziomu 
melaniny w skórze, dzięki czemu 
zapewnia maksymalny, 100-proc. 
efekt bez ryzyka poparzenia,  
a same zabiegi są bezbolesne.

To rewolucja w medycynie estetycznej! Atuty: gładkie ciało, wy-
goda i przede wszystkim oszczędność czasu oraz pieniędzy tra-
conych na inne, krótkotrwałe, stosowane regularnie metody. 
Polecam wszystkim kobietom, najlepiej jeszcze przed słoneczną  
i plażową aurą, wykonanie pełnej depilacji laserowej.
Klinica Estetyki Ciała BEAUTY DUTY, Warszawa,  
ul. Kondratowicza 18/411, www.beautyduty.pl
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