
De meervoudige werking van  
ULTRATONE  BIOENERGY TM  SYSTEMEN:
Versterkt en verstrakt spieren | Verhoogt de spiermassa  | 
Vermindert vetmassa | Bestrijdt plaatselijke vetophopingen 
Vermindert omvang  | Verstrakt, verstevigt en lift de huid | 
Verbetert de bloed en lymfecirculatie | Ontgift en draineert
Vermindert vochtophopingen | Geeft energie | Bestrijdt 
cellulite  | Verhoogt collageen en elastine productie | 
Bestrijdt pijn | Bevordert spierherstel 

WAAROM ULTRATONE?

      Een Ultratone BioenergyTM kuur is het meest veilige en lichaamseigen  
      alternatief voor liposuctie, buikwandcorrectie, face-lift, llers 

en botox. Hierbij worden geen technologieën ingezet die het lichaam 
verwonden maar Bio-energieën die het lichaam respecteren. Ultratone 
imiteert en bevordert lichaamseigen processen om op deze manier het 
lichaam weer mooier, slanker, vitaler en gezonder te maken.

Ultratone BioenergyTM behandelingen hebben een meervoudige   
                  werking en pakken alle oorzaken van een esthetisch probleem 
gelijktijdig aan. Het werkt in synergie op vetweefsel, spieren, huid en de 
bloed- en lymfecirculatie voor ongeëvenaarde resultaten direct vanaf 
de eerste behandeling. 

We begeleiden je daarnaast met tips op het gebied van lifestyle,   
                   voeding en beweging zodat we gezamelijk het optimale resultaat 
van een Ultratone BioenergyTM kuur behalen.

VEELGESTELDE VRAGEN 
Waardoor ben ik centimeters verloren?
Vochtafvoer (lymfedrainage), spiertraining, huidverstrakking, compressie 
en vetreductie. Het gemiddelde vetverlies per behandeling is  0,5 cm.   
De eerste behandeling verlies je in verhouding de meeste centimeters. 
Een gedeelte hiervan komt terug na de eerste behandeling. Met een 
kuur verdiepen we de resultaten  en maken we ze duurzaam. 

Welke resultaten mag ik verwachten van een Ultratone kuur?
Het gemiddelde omvangverlies na 12 behandelingen is 6 cm op één 
meetplek (buik),  zonder aanpassing in voeding en beweegpatroon. 
U mag echter tijdens de kuur niet aankomen. Resultaten zijn 
persoonsafhankelijk; een 100% werking voor iedereen bestaat niet. 
Na 3 behandelingen wordt er gekeken of er voldoende progressie is. 
Indien nodig proberen we de reden van de achterblijvende progressie te 
achterhalen. Tijdens de behandelkuur staat het u vrij de behandelingen 
te staken.  Er vindt echter geen restitutie plaats van de afgenomen 
behandelingen.  

Hoe lang duurt een Ultratone Bioenergy TM   behandeling?
De behandeling duurt ongeveer 45-60 minuten inclusief voor en 
nabehandeling met o.a. ultrasound.

HOE WERKT ULTRATONE?
De technologie waarmee je tijdens de behandeling kennis  

maakt noemen wij Biostimulatie.  Biostimulatie is een door 
Ultratone ontwikkelde BioenergyTM technologie waarbij speci eke 
signalen niet alleen je spieren op een prettige manier trainen maar 
waarbij gelijktijdig vetafbraak wordt bevorderd, de lymfedrainage 
wordt verbeterd en de huid wordt gelift, verstrakt en verstevigd. 

Wellicht dat je dit ook hebt gevoeld. Een vibratie (trilling) en spiercontractie 
signaal worden gelijktijdig op het lichaam afgegeven. De spieraanspanning 
voelt niet schokkerig of pijnlijk maar er wordt geleidelijk naar een maximale 
spiercontractie toegewerkt. Het Ultrawave signaal staat dan ook bekend 
als het meest comfortabele elektrostimulatie signaal ter wereld. 

Elke minuut verandert het signaal en je ervaart op elk lichaamsgebied een 
andere sensatie. De Ultrawave golfvorm bestaat uit een samengesteld 
signaal van microstroom, licht en speci eke frequenties voor vetreductie, 
lymfedrainage, spiercontractie en huidverbetering. 
Het is dan ook niet te vergelijken met andere 
vormen van elektrische spierstimulatie (EMS), 
TENS of elektrotherapie.   

In deze brochure lichten wij graag de reden van het centimeterverlies 
toe door je te informeren over de werking van Ultratone  
behandelingen. Ultratone helpt je graag bij het behalen van je 
doelstellingen op het gebied van guurcorrectie, vitaliteit en 
anti-aging door gepersonaliseerde behandelingen te 
combineren met lifestyle adviezen. We geven een indicatie 
van de resultaten die je mag verwachten na het ondergaan 
van een volledige behandelkuur.  

HOE BEHAAL IK OPTIMAAL RESULTAAT?

Sporten
Wanneer je sport verbrand je energie. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat twee keer in de week sporten nauwelijks 
een guurverbeterende werking heeft omdat 
het verhoogde energieverbruik gecompenseerd 
wordt met een verhoogde energie inname of een  
verminderd dagelijks energieverbuik ( je krijgt immers 
honger van sporten, rust uit van het sporten of 
neemt eerder de lift i.p.v. de trap). Om deze reden 
worden Ultratone sessies bij voorkeur driemaal in 
de week gegeven. Daarnaast geeft een Ultratone 
specialist advies om dagelijks te bewegen en een 
sport te beoefenen die je leuk vindt.

Gewichtsbeheersing
Afgestemd op je geslacht, leeftijd, lengte, bouw en  
activiteitsniveau wordt je ideale gewicht bepaald. 
Een Ultratone specialist is op de hoogte van alle
dieet methoden en de laatste vooruitgang in 
voedingskunde in relatie tot vitaliteit, afslanken en 
anti-aging.

Figuurcorrectie
Afslanken is iets anders dan guurcorrectie. 
Wanneer je afvalt door sporten of een aangepast 
voedingspatroon heeft het lichaam een voorkeur 
waar het deze energie vandaan haalt. Vaak blijven 
er bepaalde probleemzones over die met sporten 
of dieëten niet verdwijnen. Wanneer je te snel of te 
veel afvalt blijft er meestal een verslapte huid over. 
Ultratone behandelingen zijn met name gericht op 

guurcorrectie en hebben een ondersteunende 
werking bij het afvallen. Daarnaast helpt Ultratone 
om de huid gelijkmatig te liften terwijl je afslankt 
en plaatselijk vet te reduceren op lichaamszones 
die met sporten en voeding pas als laatste worden 
aangesproken.

Spiermassa
Wij versterken de spieren, verhogen de spiermassa 
en kunnen spieren op een bepaalde manier 
ontwikkelen. Met Ultratone Biostimulatie wordt 
90% van de spiervezels aangesproken. Topsporters 
kunnen tijdens een intensieve training maximaal 
45% aanspreken. Met Ultratone worden spieren dus 
sneller ontwikkeld dan bij krachttraining zonder kans 
op overbelasting of blessures. Hierdoor krijg je meer 
energie, verbrand je dagelijks meer calorieën en gaat 
lichaamsbeweging je gemakkelijker af.

Omvangvermindering
Ultratone helpt je om plaatselijk omvang en vet te 
verminderen terwijl de huid wordt verstevigd,  
overtollig vocht wordt afgevoerd en de spieren 
worden getraind. Dit zorgt voor plaatselijke 
omvangvermindering al na de eerste behandeling.

Voeding
Over voeding wordt veel geschreven en helaas zijn
er vele tegengestelde meningen waardoor je soms
door de bomen het bos niet meer ziet. Een 
Ultratone specialist gaat terug naar de basis waar 
de dagelijkse energie inname niet je dagelijkse 
energieverbruik overstijgt. Je krijgt inzicht in 
de juiste verhouding van soorten calorieën 
(koolhydraten, vetten en eiwitten). Daarbij helpt een 
Ultratone specialist je om steeds vaker de juiste 
keuzes te maken.


