Yeni Nesil Kilo Kontrol Merkezi

21.ci Yuzyılın En Karlı Isletmesı ...
360 Fıt Kilo Kontrol Merkezleri son 3 yilda Turkiye genelinde 30 bayiye ulasarak , sisteminin
karliligini ve Etkinligini ispatladi..
6 Aydan kisa bir surede yapilan yatirimin geri donusunu saglayan bu sistem, Yeni Nesil teknolojisi ile
Zayiflama Sektoruunde yerini almis bulunuyor
Kendi işini yapmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bunun belli sebepleri var. Ekonomik durgunluk, işsizlik
insanları zorluyor. Sezonu olmayan hem karli hem keyifli bir is ortamini kim istemez?
360fit yatırımcılara farklı bir alanda üstelik ortalama 6 aydan az bir surede kendini geri döndüren bir
yatırım fırsatı vadediyor. Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra dengeli
beslenme konusunda uzmanlaşan Liana Pesah, 5 bütünleşik sistemden oluşan yeni bir modeli
Türkiye’ye getirdi ve yaygınlaştırıyor.
İlk etapta çeşitli şehirlerde 25 adet 360fit kurma projesi olan Liana Pesah, 2020 de bu projesini 30
bayi ile gerceklestirmis bulunuyor. 360fit bayilik yatırımı için 250.000 tl den baslayan bir sermayeye
ihtiyaç olduğunu belirten Pesah , Corner-Bayilik ve House Franchise gibi alternatif paketlerin
bulundugunu belirtiyor.
Paket fiyatların 2 bin lira ile 3 bin lira arasında değiştiği zayıflama kürlerine, 30 müşterinin dahil
olması halinde amortisman ve vergi hariç yıllık 400 ile 500 bin lira arasında kâr elde eden bir iş
koluna dönüşmüştür. Pek çok iş alanında geri dönüşün minimum 2 yillık bir süreç olduğunu
düşünürsek, yatırımların bu denli hızli geri dönüşü, yatırımcılar için çok cazip bir hale gelmiştir.
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360FİT biorezonans, medikal galvanik akım, ultrason ve radyofrekans , sanal gerceklik ile
aerodinamik fitness gibi sistemleri bir araya getiren bütünsel bir sistem olarak tarif ediliyor. Bu
sistem kişiyi 5 ayrı koldan 360 derece kontrol altına alarak bedenin doğal dengesini de zorlamadan
kolay ve sağlıklı bir yolla fit haline dönmesini sağlıyor. 360fit kişinin kas dengesini, iştahını ve
hareketini düzenliyor. Kişiyi psikolojik baskı altına almadan kendi özgürlüğü içerisinde 360 derece
kontrol altına alarak uzun süre etkisini gösteriyor ve vücut dengesini koruyor.
Sistemi Türkiye’ye getiren Liana Pesah, üniversiteyi bitirdikten sonra anti-aging, ruh ve beden
bütünlüğü üzerine araştırmalar yaptı. “Ne yersen aslında o’sun” felsefesini uygulamak amacıyla
Insıtute for Integravite Nutrition ve Stonebridge College’de bireysel sağlıklı beslenme koçluk
eğitimleri aldı. Türkiye’de Liv Hospital’ın Mora tedavi bölümünün yöneticiliğini yapan Pesah, kilo
kontrol ve zayıflamayı bir bütün olarak sunan 360fit sistemini Türkiye’de uygulamaya başladı.

3 yilda 3 bayiden 30 bayiyeye çıkarak, %1000 büyüme hızı ile, 2022
hedefimiz 100 bayi oluşturmaktır.
Şirketimizin ana hedeflerinden biri de Ortadoğu ve Amerika’da
360Fit franchise sistemini oluşturmaktır.
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Magic Wave
Magic Wave rahatlama ve rahatlık için tasarlanmıştır.
Şekli, kanepenin kapladığı alanı en aza indirerek rahatlamayı
teşvik eder.
Masaj matı; kasları gevşeterek ve ısıtarak vücudu rahatlatır.
Pratik uzaktan kumanda, tercih ettiğiniz masaj moduna
ayarlayabilmenizi sağlar.
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360 Quantum
360Fit Quantum , fizik tedavi sisteminde kullanilan galvanik akım
ile en üst düzeyde kullanılan özel geliştirilmiş elektro terapi
cihazıdır.
Benzerleri arasında en güvenli teknolojiye sahip olan tek
sistemdir. Tum vucut uzerinde kisinin problemlerinin olduğu
yerde etkilidir.
Vücudun doğal formuna kavuşmasını sağlar Selülitin
giderilmesini, zayıflamış liflerin bağlayıcı dokularını yenileyip
onarılmasını ve
bolgesel incelmede devrim yaratan bir sistemdir. Kaslardaki Bağ
doku aktivitesini arttırarak, kolajen ve elastin üretimini
hızlandırır.
Kan dolaşımını arttirip hücre metabolizmasını hızlandırarak cilt
yapısını yeniler. Böylece hücre içinde sağlanan iyileşme ve
aktifleşme,
selülitin yarattığı etki olan portakal kabuğu görünümündeki
bozulmayı düzenler ve selülitli bölgedeki dokuların yeniden
normal cilt
dokusuna kavuşmasına, c
ildin sıkılaşmasına yardımcı olur.
360 Fit Kilo Kontrol sisteminin onemli bir bolumunu kapsayan 360Fit Quantum calimasi, Vacu Magic ve Roll ile birlestirirldiginde ,
dietisyen kontrolu ile kisinin kilo vermesi ve ayni kiloda kalmasi icin etkin ve kalici bir cozum saglar.

RF Body Shape

QuiTT Biorezonans
Biorezonans konusunda bir öncü olan Holimed şirketinin üstün
teknolojik ürünü QuiTT, biorezonans terapilerine yeni bir çağ
kazandırmıştır.
Özellikle bağımlılıklar tiplerinde (sigara, yeme bozukluğu, şeker
ve alkol gibi), kilo verme terapilerinde ve alerji yok etme
terapilerinde kullanılan QuiTT cihazı yüksek bir verimle
çalışmaktadır.
Cihazın frekans aralıgı 0 Hz’den 1.000.000 Hz’ye kadar çıkabildiği
için muadili olan diğer cihazlardan kat ve kat daha
etkilidir. Ayrıca kullanıcıya özel programlanabilirlik özelliği
sayesinde yapılan seansı tamamen kişiye özgü hale getirir

Frekans aralığı: Diğer cihazlardan 6 kat daha geniştir.
BandPass özelliği: Yüksek frekanslara karşı yenilikçi filtre sistemi.
Self-Calibration özelliği: Cihazın ortama ve mevsime uyumunu optimize eder.
Faz Kayması Engelleyici Teknolojisi: Terapinin verimini arttırarak sonuca daha kolay ulaştırır.
Feedback Advanced Repair: Olası hataları öngörür ve hatalar gerçekleşmeden işlemleri iptal eder.
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