
На 11.09.2008, в луксозния 
Radisson SAS в столицата се 
състоя българската премиера 
на ULTRATONE Futura® Pro – 
уникалния уред за моделиране 
на тялото чрез биоенергия.
ULTRATONE Futura® Pro е 

последната разработка на ан-
глийската компания Ultratone 
Ltd. Нейните научни изслед-
вания в посока обединяване в 
едно на холистичния подход , 
физиологията и различни физи-
отерапевтични  технологии за-
почват още в началото на 60-те 
години на миналия век, когато 
са създадени първите образци 
на уреда. Целта е изобретяване 
на уникална система за стиму-
лиране на биологичната актив-
ност на тъканите, за да могат да 
бъдат активирани предварител-
но програмирани физиологични 
процеси в организма.

През последните 40 години 
екипът на ULTRATONE, воден 
от експерта Kristin Schaefer 
Centofanti и учени в областта на 
неврологията, под ръководство-
то на проф. Gerta Vrbova от Уни-
верситетския колеж в Лондон, 
са изследвали, събирали данни 
и работили върху създаване-
то на комбинирана система за 
терапии (U.T.S), която да отго-
варя на изискванията на всяка 
отделна терапия за моделиране 
на лице и тяло. Така се появява 
концепцията „Всичко в едно”, 
която мотивира и обединява 
екипа на ULTRATONE, в търсе-
нето и конструирането на този 
уникален уред - FUTURA PRO® 
Биоенергийна система. 
ULTRATONE Futura® Pro 

предлага неограничен брой про-
грами. Това е възможно благо-
дарение на план процедури, 
базиран на индивидуалността 

и желанията на всеки клиент. 
В основата на всеки индивиду-
ален план лежи автоматично 
създадения профил и индекс на 
телесна маса (BMI), изчислени 
според възраст, пол, тегло, мер-
ки, начин на живот, раждания, 
тип тяло, проблемни зони и же-
лани резултати. 

Революционният уред UL-
TRATONE влиза на Българския 
пазар, благодарение на фирма 
НОВИЗ АД, за да ви накара да се 
чувствате неповторимо и удоб-
но в своята кожа. Експлозивен 
начин да влезете във форма с 
минимално усилие, без фитнес и 
диети, но по изпитана схема. Бъ-
дещето е на върха на пръстите 
ви, защото уредът ULTRATONE 
Futura® Pro работи без ток, 
без вредни емисии и най-вече  
- вместо вас. С негова помощ 
можете да помогнете на тяло-
то си да се почувства чудесно, 
като стимулирате естествени-
те процеси на разграждане на 
мазнините в организма, потока 
на кръвообръщение и баланса 
като цяло. Това е система, коя-
то комбинира най-съвременни 
технологии – биостимулация, 
елктропореза, неинвазивна 
мезотерапия, ултразвук в един 
общ стремеж – за достигане на 
перфектната форма.

На събититето в Radisson с 
помощта на Мис България 2004  
Гергана Гунчева и под зоркото 
око на над 40 журналиста, Kristin 
Centofanti пресъздаде спа сту-
дио в което бяха демонстрира-
ни възможностите на системата 
Ultratone. Иновативен подход, 
който съчетава в себе си дели-
катност и сигурен резултат.

“Новиз” АД

ULTRATONE FUTURA® PRO
холистичен подход за идеална фигура


