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Silny. Cichy. W technologii SMART. 
Najwyższej klasy terapia mięśni głębokich. 
Ergonomiczny uchwyt, regulowane ramię 
i długi czas pracy baterii. Theragun PRO 
to zaawansowane, profesjonalne urządzenie 
do masażu i regeneracji.

Theragun PRO

Zestaw zawiera:
• Sztywne etui ochronne
• 6 końcówek
• Ładowarka do baterii litowo-jonowych
• 2 wymienne baterie

Regulowane ramię 
& ergonomiczny 
uchwyt

16 mm amplituda, 
umożliwiająca dotarcie do 
głębokich partii mięśni

Wyświetlacz OLED 
z pomiarem siły i regulacją 
prędkości

Integracja 
z aplikacją poprzez 
Bluetooth®
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Wysokiej jakości. Efektywny. Cichy.
Najlepszy partner do domowej regeneracji. 
Niezwykle cichy i poręczny. Zintegrowany 
z aplikacją Therabody, aby zapewnić 
kompleksową terapię, która zmniejsza napięcie 
mięśni związane z codziennymi obowiązkami, 
pracą lub aktywnością fizyczną.  

Theragun Elite

Zestaw zawiera:
• Sztywne etui ochronne
•  5 końcówek
•  Ładowarka

Integracja 
z aplikacją poprzez 
Bluetooth®

120 minut 
ciągłej pracy 
baterii

Wyświetlacz OLED 
z pomiarem siły i regulacją 
prędkości

16 mm amplituda, 
umożliwiająca dotarcie do 
głębokich partii mięśni
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Kluczowe funkcje.
Cicha praca.
Idealna równowaga siły i stylu. 
Niezbędne funkcje do przeprowadzenia 
terapii perkusywnej, która łagodzi 
codzienny stres i napięcia.

Theragun Prime

Zestaw zawiera:
• Sztywne etui ochronne
•  4 końcówki
•  Ładowarka

120 minut 
ciągłej pracy 
baterii

16 mm amplituda 
dla terapii głębokich 
partii mięśni

Integracja 
z aplikacją poprzez 
Bluetooth®
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Maria Sharapova, Doradca Strategiczny 
& Ambasador Therabody

Małe urządzenie.  
Wielkie możliwości.
Kompaktowe, ale silne. Najbardziej poręczne 
urządzenie do masażu, które wszędzie 
ze sobą zabierzesz. Jakość Theragun – zawsze 
do Twojej dyspozycji.

Theragun mini

Zestaw zawiera:
• Etui ochronne
•  Końcówka Standard
•  Ładowarka

Kompaktowe 
i przenośne

150 minut ciągłej 
pracy baterii 
 

3 prędkości 
masażu
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Collin Morikawa, Główny Mistrz Golfa 
& Sportowiec Theragun

Małe urządzenie.  
Wielkie możliwości.
Kompaktowe, ale silne. Najbardziej poręczne 
urządzenie do masażu, które wszędzie 
ze sobą zabierzesz. Jakość Theragun 
– zawsze do twojej dyspozycji.

Theragun mini

Zestaw zawiera:
• Etui ochronne
•  Końcówka Standard
•  Ładowarka

Kompaktowe 
i przenośne

150 minut ciągłej 
pracy baterii 
 

3 prędkości 
masażu
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PowerDot
Podkręć wydajność.  
Naładuj swoje mięśnie.
PowerDot to inteligentny elektrostymulator nerwowo-
mięśniowy o szerokich możliwościach. Przy użyciu 
wygodnych, samoprzylepnych elektrod możesz stosować 
dwa rodzaje stymulacji – NMES oraz TENS. Zaprogramowane 
protokoły TENS pomogą Ci zmniejszyć dolegliwości bólowe, 
natomiast stymulacja NMES przyspieszy regenerację, poprawi 
siłę i wytrzymałość mięśni.

Zestaw zawiera:
• 1 jednostka sterująca PowerDot (2 w PowerDot Duo)

• 1 zestaw samoprzylepnych elektrod (2 w PowerDot Duo)

• 1 zestaw przewodów łączących (2 w PowerDot Duo)

• 1 przewód ładujący Micro USB (2 w PowerDot Duo)

• Etui ochronne 

Lekki i kompaktowy. 
Korzystaj, gdzie chcesz 
bez użycia rąk

Programy ukierunkowane 
na poprawę wydajności, 
regenerację i redukcję bólu

Bezprzewodowa kontrola 
przez Bluetooth®

Gotowe protokoły 
dopasowane do 
Twoich potrzeb
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PowerDot
Podkręć wydajność.  
Naładuj swoje mięśnie.
PowerDot to inteligentny elektrostymulator nerwowo-
mięśniowy o szerokich możliwościach. Przy użyciu 
wygodnych, samoprzylepnych elektrod możesz stosować 
dwa rodzaje stymulacji – NMES oraz TENS. Zaprogramowane 
protokoły TENS pomogą Ci zmniejszyć dolegliwości bólowe, 
natomiast stymulacja NMES przyspieszy regenerację, poprawi 
siłę i wytrzymałość mięśni.

Zestaw zawiera:
• 1 jednostka sterująca PowerDot (2 w PowerDot Duo)

• 1 zestaw samoprzylepnych elektrod (2 w PowerDot Duo)

• 1 zestaw przewodów łączących (2 w PowerDot Duo)

• 1 przewód ładujący Micro USB (2 w PowerDot Duo)

• Etui ochronne 

Lekki i kompaktowy. 
Korzystaj, gdzie chcesz 
bez użycia rąk

Programy ukierunkowane 
na poprawę wydajności, 
regenerację i redukcję bólu

Bezprzewodowa kontrola 
przez Bluetooth®

Gotowe protokoły 
dopasowane do 
Twoich potrzeb
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Innowacyjny wałek do masażu
Wave Roller dzięki połączeniu terapii 
wibracyjnej z falistą strukturą zapewnia 
najbardziej efektywną formę rolowania i 
terapii powięziowej całego ciała. 

Wave Roller

Zestaw zawiera:
• Ładowarka
•  Elegancka torba do transportu

5 poziomów 
intensywności 

Łączność z Therabody App 
za pomocą Bluetooth®

3 godziny 
pracy 
baterii 
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Wave Solo
Lekkie i precyzyjne urządzenie 
do terapii wibracyjnej.
Ergonomiczny kształt, falista powierzchnia 
i trzy częstotliwości wibracji sprawiają, 
że piłka Wave Solo dociera w głąb tkanek, 
nawet w trudno dostępnych okolicach ciała – 
dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Zestaw zawiera:
• Ładowarka
•  Eleganckie etui ochronne

Cichy, dzięki wyciszającej 
powłoce silikonowej 

3 regulowane 
częstotliwości wibracji

Łączność za pomocą 
Bluetooth®
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Wave Duo
Dopasowany do Twoich pleców, 
szyi i kręgosłupa.
Ergonomicznie zaprojektowany, tak aby 
zapewnić komfortową terapię pleców, 
kręgosłupa i szyi. Ten wibracyjny roller 
w technologii Smart oferuje wyjątkowo 
wszechstronne możliwości rolowania.

Zestaw zawiera:
• Ładowarka
•  Eleganckie etui ochronne

Cichy, dzięki wyciszającej 
powłoce silikonowej 

5 regulowanych 
częstotliwości wibracji

Wgłębienie przy kręgosłupie umożliwia bezpieczne 
dotarcie do mięśni, bez nacisku na kręgi

Łączność za pomocą 
Bluetooth®



Weron.pl - Oficjalny polski dystrybutor Therabody          |          ©️ 2021 Theragun, Inc.

RecoveryAir
Zaawansowana kompresja
dostępna dla każdego. 
RecoveryAir to łatwy w użyciu system do przerywanej 
kompresji pneumatycznej, który umożliwi Ci korzystanie 
z zalet sprawdzonej technologii regeneracyjnej. Usiądź 
wygodnie, zrelaksuj się i pozwól, by RecoveryAir zadbał 
o Twoją odnowę biologiczną. Zabieg poprawia krążenie krwi 
i limfy, zmniejsza dolegliwości bólowe i obrzęki, 
a także przyspiesza naturalne procesy regeneracyjne 
organizmu.

Zestaw zawiera:
• Aparat do kompresji pneumatycznej RecoveryAir
• Mankiety na kończyny dolne
• Wtyczka blokująca
• Zasilacz

4 higieniczne, nachodzące na 
siebie komory wewnątrz mankietu

Precyzyjna kontrola ucisku 
(20-100 mmHg)

15 cykli w 15 minut, 2-3x szybciej 
niż w konkurencyjnych modelach



Weron.pl - Oficjalny polski dystrybutor Therabody          |          ©️ 2021 Theragun, Inc.

RecoveryAir PRO
W pełni konfigurowalny system
do kompresji pneumatycznej. 
Poznaj przyjazny i łatwy w konfiguracji system do kompresji 
pneumatycznej. Skróć czas regeneracji dzięki naszej klinicznie 
sprawdzonej technologii, która poprawia krążenie i zmniejsza 
bolesność. RecoveryAir PRO to urządzenie medyczne, które 
umożliwia pełną konfigurację sesji odnowy biologicznej – 
od płynnej kompresji, przez tryb interwałowy, po kontrolę 
ciśnienia w konkretnej komorze i regulację długości sesji. 

Zestaw zawiera:
• Aparat do kompresji pneumatycznej RecoveryAir PRO
• Mankiety na kończyny dolne
• Wtyczka blokująca
• Zasilacz

4 higieniczne, nachodzące na 
siebie komory wewnątrz mankietu

5 gotowych 
programów terapii

Precyzyjna kontrola ucisku 
(20-100 mmHg)

15 cykli w 15 minut, 2-3x szybciej 
niż w konkurencyjnych modelach

Łączność z aplikacją oraz 
wyświetlacz LCD


