
Het BALLANCER® 606 systeem is een klinisch en wetenschappelijk bewezen techniek voor het efficiënt 
uitvoeren van een volledige lichaamsmassage en lymfedrainage voor medisch-esthetische behandelingen.

BALLANCER® 606 heeft onderstaande effecten op de systemen van het menselijk lichaam:

 ■ CIRCULATIESYSTEEM  
De peristaltische lichaamsmassage van Ballancer® 606 werkt als een ‘extern’ hart. Het verbetert de 
bloedcirculatie door op een zachte manier samentrekkende druk in één richting te geven op de perife-
re bloedvaten. De bloedcirculatie verbetert, de eliminatie van vocht en afvalstoffen verhoogt en verse 
zuurstof bereikt de huidcellen.

 ■ SPIJSVERTERINGSSYSTEEM  
Ballancer® 606 masseert de darmen en duwt ze samen. Het resultaat is een ontspanning van de 
abdominale spieren en tegelijkertijd een gezonde stimulatie van de darmbewegingen voor een effici-
entere afvoer van afvalstoffen.

 ■ LYMFATISCH SYSTEEM   
De lymfestroom verbetert, zowel in de perifere als de diepe lymfenetwerken. Het resultaat is de afvoer 
van vocht en metabolische resten uit de tussenliggende ruimtes. Dit heeft ook voordelen voor het 
immunologisch systeem.

 ■ SPIEREN  
Ballancer® 606 masseert de spieren. De peristaltische bewegingen ontspannen de spieren en draine-
ren overtollig vocht ten gevolge van spierinspanningen, waardoor spierkrampen vermeden worden. 

 ■ HUID  
De Ballancer® 606 massage zorgt voor een grondige doorstroming van zuurstofrijk bloed in alle huid-
lagen. Hierdoor wordt het ATP geactiveerd en de energiebatterij van de cellen weer opgeladen. De 
huid ziet er fysiek zichtbaar en merkbaar beter uit, voelt beter aan, wordt strakker en steviger.

De Ballancer® 606 is ontwikkeld voor professionele beauty klinieken en schoonheidssalons. 
De extra aandacht voor het design zorgt voor een uitzonderlijk comfort voor de klant.

Resultaten die u mag verwachten tijdens en na een Ballancer behandelkuur:
 ■ Zichtbare afslanking van het silhouette
 ■ Voorkomen en verminderen van cellulite
 ■ Volume vermindering van benen, buik en bips
 ■ Omvangvermindering bij zwaarlijvigheid
 ■ Voorkomen en soms elimineren van lichte spataderen
 ■ Versteviging, verjonging en verstrakking van de huid
 ■ Stressvermindering en sportregeneratie
 ■ Voorkomen en behandelen van lipodeem en zware benen en pijnvermindering na lang  

rechtstaan
 ■ Verbetering van de behandelresultaten in combinatie met cryolipolyse, endermologie,  

ultrasonen, cavitatie, spierstimulatie, radiofrequentie.

Een pak bestaande uit 24 overlappende druk compartimenten om ofwel het onderlichaam te behandelen 
(Ballancer broek) – van de voeten, tenen tot net onder het diafragma, of het bovenlichaam (Ballancer vest) 
– van de handen tot net onder het diafragma, inclusief borstkas, schouders en rug.

HET UNIEK DESIGN
 ■ Elke vierkante centimeter van de huid wordt tegelijkertijd behandeld. Gelijke druk en behandelsnel-

heid over het ganse onder- of bovenlichaam.
 ■ Bloedcirculatie en lymfeflow worden gegarandeerd in de goede richting gestuwd (richting hart)
 ■ Het pak past voor quasi elke klant, door de aanpasbare straps
 ■ Speciaal ontwikkelde ritsen waardoor er op de kritieke plaatsen geen stress op het pak ontstaat

DE PROGRAMMA’S
De Ballancer® 606 maakt gebruik van een intuïtieve touch screen en makkelijk te gebruiken menu’s, 25 
voorgeprogrammeerde programma’s en ongelimiteerde opslagcapaciteit voor persoonlijke settings en in-
stellingen.

Elk programma, voorgeprogrammeerd of zelf samengesteld, bestaat uit een combinatie van de verschillen-
de behandel cycli om een optimaal resultaat te garanderen.

*Pretherapy cycle
Openen en leegmaken van de lymfecollectoren.

*Wave Cycle 
Lange, diepe en trage samentrekkende bewegingen om afvalstoffen snel-
ler bij de spieren weg te halen.

*Ballancer Cycle
Omvat korte, oppervlakkige  en snelle samentrekkende bewegingen voor 
bindweefselmassage.

*Slim Cycle
Lange, zeer diepe en trage samentrekkende beweging bij afslanking.

*Gradions Cycle
Degraderende samentrekkende beweging voor de behandeling van spat-
aders.
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BALLANCER BEHANDELSCHEMA

FASE 1     “BALLANCER SHAPE  2 IN 1 CREME GEL”

Doel: Voorbereiding van de huid op de lymfedrainage. 
 ■ Vocht naar de bovenste huidlagen halen voor een betere drainage
 ■ Verhoogde lipolyse (afbouw van de vetlaag)
 ■ Betere verzorging van de huid van binnenuit
 ■ Zichtbare verbetering van cellulite
 ■ Algemene verbetering van het huidbeeld

FASE 2     “BALLANCER BEHANDELING OP MAAT”

Keuze uit 25 voorgeprogrammeerde programma’s met 5 basisopties 
(Pretherapy - wave - ballancer - slim - gradions)

De aangename massagegolven stimuleren de doorbloeding van het huid en 
verhogen de afvoer van vocht en afvalstoffen via het lymfesysteem.

FASE 3     “MICROPANTS”

Op de behandelingsvrije dagen ondersteunen we thuis de therapie door het aan-
brengen van de Ballancer Shape 2in1 Creme Gel en het dragen van de Micropants.
De High Tech stof veroorzaakt een lichte compressie en ondersteunt zo het lym-
fesysteem op een continue manier terwijl u beweegt.

STRAKKERE HUID
GEZONDER LICHAAM

Technical specifications
Model 1033
Cycle Multi Cycles
Pressure Range  20 - 80 mmHg
Size 14 x 41 x 34 cm
Weight 10 kg
Electrical voltage 230V - 115V

50/60 Hz


