Futrex Yağ-Kas ve Spor Analiz Cihazı
Yapılan klinik araştırmalar neticesinde, Futrex
Yağ-Kas ve Spor Analiz Cihazlarının dünyada
"Altın Standart" (Golden Standart) olarak ve
referans ölçüm olarak kabul edilen test
sonuçlarına en yakın ölçüm sonucunu veren bir
sistem olduğu kanıtlanmıştır. „NRW.ENERGY“
Futrex cihazlarını doğru sonuç vermesini sağlayan
en önemli neden, kullanmış olduğu ve patenti
sadece kendisine ait olan Near Infra Red NIR
(yakın infare red) teknolojisidir. Diğer birçok ölçüm
cihazı insan vücudundaki yağ / kas oranını,
insanın vücut sıvısını ölçerek hesaplarken, Futrex
cihazları yağ / kas oranını gerçekten yağ ve kas
dokusu üzerine NIR gönderimiyle ölçerek
hesaplamaktadır.
Bu nedenledir ki; diğer birçok cihaz ile ölçüm
yaptığınız zaman ölçüm sonuçlarınız (yani yağ/kas
kitlesi ve diğer parametreler) gün içersinde sürekli
farklı sonuçlar verir. Farklı sonuçların nedeni az önce bahsettiğimiz vücut sıvısının referans
alınarak ölçüm yapılması ve gün içersinde vücut sıvısının sürekli olarak değişiminden
kaynaklanmaktadır. Yağ oranının gün içersinde birkaç kez değişmesi tıbben çok muhtemel
bir durum değildir.
Aylar boyunca spor salonlarında,saatlerce antreman yapmanıza rağmen, hala size "vücut
yağınızda pek bir değişiklik yok, hatta yağ oranınız yükseldi" denmesinin diğer bir nedeni
de, bu şekilde ölçüm yapan bir test cihazıyla ölçümünüzün yapılmasından
kaynaklanmaktadır.
Buna ek olarak ölçüm zamanında, karnınızın aç
olması, saatler öncesinden su içmemeniz, ilaç
kullanmamanız, ayakkabılarınız ve çoraplarınızı
çıkarmanız isteniyorsa muhtemeler, vücut suyunuzu
referans alarak çalışan bir cihazla ölçüm
yapıyorsunuz demektir.
ÜRÜN PORTFÖYÜ:
• Cihaz Tipine Göre
• Sarf Malzemeye Göre
• Tıbbi Bölüme Göre
TEKNİK HİZMETLER
• Vaporizatörler
• İnfüzyon Pompaları
• Enjektör Pompaları
• Ağrı (PCA) Pompaları
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Yapılan klinik araştırmalar neticesinde, Futrex Yağ-Kas ve Spor Analiz Cihazlarının dünyada "Altın Standart"
(Golden Standart) olarak ve referans ölçüm olarak kabul edilen test sonuçlarına en yakın ölçüm sonucunu
veren bir sistem olduğu kanıtlanmıştır.
Futrex cihazlarını doğru sonuç vermesini sağlayan en önemli neden, kullanmış olduğu ve patenti sadece
kendisine ait olan Near Infra Red NIR (yakın infare red) teknolojisidir. Diğer birçok ölçüm cihazı insan
vücudundaki yağ / kas oranını, insanın vücut sıvısını ölçerek hesaplarken, Futrex cihazları yağ / kas oranını
gerçekten yağ ve kas dokusu üzerine NIR gönderimiyle ölçerek hesaplamaktadır.
Bu nedenledir ki; diğer birçok cihaz ile ölçüm yaptığınız zaman ölçüm sonuçlarınız (yani yağ/kas kitlesi ve
diğer parametreler) gün içersinde sürekli farklı sonuçlar verir. Farklı sonuçların nedeni az önce bahsettiğimiz
vücut sıvısının referans alınarak ölçüm yapılması ve gün içersinde vücut sıvısının sürekli olarak
değişiminden kaynaklanmaktadır. Yağ oranının gün içersinde birkaç kez değişmesi tıbben çok muhtemel bir
durum değildir.
Aylar boyunca spor salonlarında,saatlerce antreman yapmanıza rağmen, hala size "vücut yağınızda pek bir
değişiklik yok, hatta yağ oranınız yükseldi" denmesinin diğer bir nedeni de, bu şekilde ölçüm yapan bir test
cihazıyla ölçümünüzün yapılmasından kaynaklanmaktadır:
Buna ek olarak ölçüm zamanında, karnınızın aç olması, saatler öncesinden su içmemeniz, ilaç
kullanmamanız, ayakkabılarınız ve çoraplarınızı çıkarmanız isteniyorsa muhtemeler, vücut suyunuzu
referans alarak çalışan bir cihazla ölçüm yapıyorsunuz demektir.
Bu tür ölçüm sonuçları sizin spor için gereken motivasyonunuzu kaybetmenize ilaveten, nerede yanlış
yaptığınızı düşünmenize sebep olur.
Futrex Yağ Kas ve Spor Analiz cihazlarıyla ölçüm yaptığınızda aşağıdaki
parametreleri öğrenebilirsiniz.
Vücut Yağı Yüzdesi:
• Toplam Vücut Yağı
• Temel Vücut Yağı
• Rezerv Vücut Yağı
• Aşırı Vücut Yağı
• Yağsız Toplam Kütle
• Bazal Metabolizma Hızı (Basal Metabolic Rate BMR)
• Vücut Kütle İndeksi (Body Mass Index BMI)
• Toplam Vücut Sıvısı
• Spor Analiz Raporu (Fiziksel Antrenman Tavsiyesi)
• Genel Diyet Tavsiyesi
Bölgesel Yağ Oranı
• ...ve diğer rapor analizleri
• ile bağlantılı olarak...KARDiVAR.TV - kalp ve vücut yağ ölçümü yapıyoruz
• Detaylı bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz. CEO Willi Ehrlich Contact@Excellence.ENERGY

