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HYPOXI Yap
Vücudunu

Yeniden Tasarla



2HYPOXI dünyasına hoşgeldiniz
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Bölgesel bir yağ yakma yöntemi olan Hypoxi, basınç 
terapisi yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırarak egzersiz 

ile birleştiren, böylece daha az zamanda, daha az efor 
harcayarak hedeflenen problemli bölgelerde yağ yakımını 
sağlayarak vücudu şekillendiren ve çağın mucizesi olarak 
tarif edilen dünyanın en çok konuştuğu son derece sağlıklı 

ve etkin bir incelme metodudur. 
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Vücudunuzu hayal ettiğiniz gibi şekillendirmek 
düşündüğünüz kadar kolay mı ?????????
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Çok az kişi sporsal etkinlik ve “normal” beslenme 
alışkanlıklarıyla güzel bir vücuda sahip olma şansına 
sahiptir.

Sadece yağ depolarının bulunduğu yerler değil, yağı 
nereden kaybettiğimiz de bizzat kişinin kendi yapısal 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
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Dünyada yer alan 3 farklı vücut tipi

Elma Tipi Armut Tipi

İdeal Tip
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Dünyada yer alan 3 farklı vücut tipi

Armut Tipi
klasik egzersiz ile 
soğuk bölgeler daha 
da soğur.

Elma Tipi
Karın bölgesi her 
zaman soğuktur.

İdeal Tip
klasik egzersiz 
sırasında tüm vücut 
ısınır. 

Basit bir test size kişisel yapınızı gösterir :
Değişik bölgelerde cilt yüzeyinin ısısını kontrol ediniz.
Soğuk bölge,  kan dolaşımının zayıf olduğu anlamına gelir. Klasik 
egzersiz ve/veya diyet ile bu bölgelerde yağ kaybı çok zordur.
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Elma Tipi Vücut

Erkeklerin % 95 ' i
Bayanların %20 ' si bu tipe sahiptir.

Problem Bölgesi : 
göbek - vücudun üst kısmı 
Bacaklarda ve kalçada yağ deposu 
bulunmaz.
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Armut Tipi Vücut

Erkeklerin   % 5' i 
Bayanların % 80' i bu tipe sahiptir.

Problem Bölgesi : 
Vücudun alt kısımları, kalça, basen, 
uyluk, göbeğin alt kısımları
İstenilen bölgelerden hemen hemen 
hiçbir zaman yağ kaybı olmaz, yağ 
dokusunda metabolizma yavaştır.
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Problem bölgelerinden kurtulmak için ne yaparsınız ?

** Yoğun spor ?

** Yemek 
alışkanlığınızı 
değiştirmek?
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Tebrikler kilo verdiniz !

Peki, hedeflediğiniz problemli bölgeden mi ???
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HYPOXI 

DEVRİMSEL BİR FİKİR

Dr . No r b e r t  Eg g e r

Sistemin yaratıcısı Dr. Norbert Egger, alanında  20 yılı aşkın süredir 
tecrübesi olan bir spor bilimci.
Dr. Egger kendisine ait olan spor ve vücut şekillendirme stüdyosunda  
problemli bölgelerden yağ kaybı için bir çok terapi yöntemini 
deneyerek çalışmalar yapmıştır.
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Dr . No r b e r t  

Eg g e r

Zaman içerisinde Dr. Egger gördü ki; müşterileri 
zayıflayabiliyor ve incelebiliyor, ancak hala 
istedikleri forma kavuşamıyorlardı. 
Müşterilerine hayal ettikleri şekli verebilmenin 
amacında olan Dr. Egger, 1997' de vücut 
şekillendirmede  tamamen yepyeni bir dönem açtı. 

Yarattığı fikir şuydu :

Terapi ve egzersizi birleştirerek hedefli vücut 
şekillendirme yani HYPOXI yapmak!

HYPOXI 

DEVRİMSEL BİR FİKİR
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   HYPOXI 
   nedir?

Dr . No r b e r t  

Eg g e r

HYPOXI, kan dolaşımının zayıf olduğu 
problemli bölgelerde dolaşımı artırmak  ve 
yapılan egzersiz ile enerji ihtiyacı artan 
çizgili kasların, bu enerjiyi dolaşımın 
desteklendiği problemli bölgelerdeki yağ 
asitlerinden almasını sağlamaktır.

Bu amaçla Dr. Egger, vakum terapi ve 
egzersizi birleştirerek HYPOXI’ yi yarattı.
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HYPOXI 
Vücut şekillendirmede yenilikçi ve doğal bir yol 

     basınç

      vakum

Yağ  yakımı egzersizi

 +

Vakum terapi
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Neden HYPOXI ? 
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Çünkü, bireysel problemlerin, bireysel çözümlere 
ihtiyacı vardır!
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Bölgesel bir yağ yakma yöntemi olan Hypoxi, basınç 
terapisi yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırarak egzersiz 

ile birleştiren, böylece daha az zamanda, daha az efor 
harcayarak hedeflenen problemli bölgelerde yağ yakımını 
sağlayarak vücudu şekillendiren ve çağın mucizesi olarak 

tarif edilen dünyanın en çok konuştuğu son derece 
sağlıklı ve etkin bir incelme metodudur. 
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Vakum ve basınç terapisine sahip dünyadaki tek sistem 
olan PATENTLİ HYPOXI ‘ de; 

Trainer L250 ; yatarak konforlu bir şekilde özellikle 
bacaklar, basen ve kalça bölgesindeki yağları eritiyor. 
Trainer S 120 ; oturur pozisyonda bacaklar, basen ve 
kalça bölgesindeki yağların parçalanmasını sağlıyor. 
Vacunaut ; özel kıyafeti yardımıyla, karın ve bel 
bölgesinde birikmiş yağları eritiyor.
Dermology ; basınç ve vakum ile pürüzsüz, sıkı, düzgün 
ve selülitsiz bir cilt yaratıyor. Cilt elastikiyet kazanıyor, 
metabolizma ve kan dolaşımı hızlanıyor.
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Hypoxi Dermology Comfort

Daha pürüzsüz, sıkı , düzgün bir cilt ve dolaşımı 
desteklemek için...
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HYPOXI DERMOLOGY

Sıkı ve selülitsiz bir cilt için yepyeni güç. 
Pürüzsüz, sıkı ve düzgün bir cilde sahip olmak bir çok kadının rüyasıdır. 

Hypoxi gevşek cilt ve cilt elastikiyetinin kaybolmasına son veriyor. 
Problemli bölgelere farklı düzeylerde basınç uygulayarak hücrelerin 

yenilenmesini hızlandırıyor ve cilde elastikiyet kazandırıyor. 
Yüksek etkili 400 alçak-yüksek basınç bölümü, yumuşak vakum emişi ile 

dinamik bir hafif basınç masajı sağlıyor. Bu sistem sayesinde yüksek 
basınçtan düşük basınca değişim, cildi hareketlendirerek dokuya oksijen ve 
besin maddeleri yüklü kan pompalıyor. Cilt bu çalışma şekline, güçlenerek 

ve sıkılaşarak uyum sağlıyor. Devamlı küçük cilt hareketleri cildi 
çalıştırıyor, elastikiyet kazandırıyor ve bunun sonucu olarak güçlendiriyor.

Etkileri ;
* Zehirli maddeler ciltten atılıyor. 
* Cilt elastikiyet kazanıyor. 
* Metabolizma hızlanıyor. 
* Yağ dokusu aktivite kazanıyor. 
* Selülitler gözle görülür bir biçimde azalıyor. 
* Cilt ve bağ dokusu sıkılaşıyor.
* Sıvıların ve toksinlerin dışarı atılımı sağlanıyor.
* Doku metabolizması hızlanıyor.
* Cildi aktive ederek yeniliyor.
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HYPOXI 
İLE

BİREYSEL PROBLEMLERE
BİREYSEL ÇÖZÜMLER

Elma tip
Erkeksi vücut yapısı Vacunaut
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VACUNAUT ile karın bölgeniz tam formunda. 
Vacunaut, Hypoxi tarafından geliştirilen bir 
vakum egzersiz kıyafeti ile 122 basınç bölümü 
bulunan bir ağ, bel, karın ve kalçalardaki 
problem bölgeler üzerine sarılıyor. 
Sistemde 1. aşamada kan, düşük basınç ile karın 
ve kalça bölgesindeki alt deri yağ dokusu içinde 
emiliyor ve uygulama sonucu aktif duruma geçen 
yağ asitlerini alıyor. 2. aşamada yağ asitleri ile 
zenginleştirilmiş kan, yüksek basınç ile yağ 
dokusundan kan damarlarına doğru bastırılıyor. 
Yağ asitleri ile birlikte, diğer zararlı ve zehirli 
maddeler de dokulardan atılıyor. 
Yağ asitlerinin kan damarları üzerinden kaslara 
taşınması ancak yüksek basınç aşaması ile 
mümkün olabiliyor ve yağlar orada tekrar geri 
dönüşü olmayacak şekilde yakılıyor. Vacunaut 
terapisi yağ yakmayı % 80 oranında bel, karın ve 
kalça bölümünde gerçekleştiriyor. Uygulama 
sonrasında vücutta belirli bir çevre kaybına 
ulaşılıyor ve yeni formunuz uzun süre kalıcı 
olarak korunuyor.
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Vücut t ipi

Armut tip
Kadınsı vücut yapısı

Trainer  
S 120

Trainer 
L 250

HYPOXI 
İLE

BİREYSEL PROBLEMLERE
BİREYSEL ÇÖZÜMLER
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HYPOXI TRAINER S 120

Üç terapinin bir arada olduğu, dinamik vakum terapisi yanında yüksek 
basınç kompresyon terapisi fonksiyonuna sahip dünya çapında ilk cihaz. 
Egzersiz ve terapi: Egzersiz, estetik veya tıbbi etki beklentilerine bağlı 
olmaksızın her Hypoxi terapisinin temelini oluşturuyor. 
Düşük basınç – Vakum terapisi: Düşük basınç, kanı cilt ve yağ dokusu içine 
emiyor ve böylece bu alanda kan dolaşımını, metabolizmayı ve beslenmeyi 
hızlandırıyor. Hedefli ve doğru yönlendirilmiş bir yağ yakma uygulaması 
için düşük basınç vazgeçilmez bir unsur. 
Yüksek basınç – Kompresyon terapisi: Yüksek basınç ile ciltte ve yağ 
dokusundaki kan ve vücut sıvısı dışarıya itiliyor, vücut sıvılarının vücudun 
alt bölgesinden üst bölgesine taşınması hızlandırılıyor. Bu şekilde toplar 
damarlar ve lenfler destekleniyor, üzerlerindeki yük hafifletiliyor. 
Yüksek basınç uygulaması özellikle bağ dokusu, 
lenf ve toplar damar zayıflığı olan kişiler için yararlı.
Trainer S 120 dünya çapında dinamik vakum terapisi 
yanında, yüksek basınç kompresyon terapisi 
fonksiyonuna sahip olan ilk cihaz. 
Bu şekilde vücudunuzun aktif yağı 
nasıl atabileceğini düşünmeyecek, bu görevi 
sizin yerinize etkisini aralıklarla gösteren dinamik 
yüksek basınç üstlenecek. 
Cihazın etkisi, sahip olunan 
güzel kalça ve bacaklarda görülecek...
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HYPOXI TRAINER L 250  

İstenilen bölgelerde doğal ve sağlıklı yağ azaltma, selülitlerin giderilmesi ve 
ince bacaklar... 
Trainer L 250, egzersiz sırasında hedefli düşük basınç uygulaması ile 
problemli bölgelerdeki yağ dokusunda kan dolaşımını hızlandırarak 
aktifleştirilmiş yağın yakılmasını sağlıyor. Trainer L 250 cihazı, en rahat 
ortamda, yatar durumda çalışma imkanı sunuyor. Bu şekilde, yapılan çalışma 
vücut ağırlığına bağlı kalmadan gerçekleştirilebiliyor. Yatma pozisyonunda 
yapılan bisiklet terapisinde, basınç etkisi yanında, yer çekimi desteğinden de 
yararlanılması amaçlanmış.

Etkileri ; 
 Kalçadan itibaren incelme sağlıyor. 
 Bacakları biçimlendiriyor. 
 Ani basınç değişiklikleriyle zayıf toplardamarları 
destekliyor. 
 Yer çekimi ve dinamik basınçla kandaki 
yağ asidini arttırıyor. 
 Doku sıvılarının vücuttan atılmasını 
hızlandırıyor.
Hypoxi Terapisi sayesinde artık hiç bir kadın 
bacaklarda ve popoda yerleşmiş inatçı yağlarla 
birlikte yaşamak zorunda kalmayacak. 
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- %40  yağ 
kaybı

-  %40  
yağ kaybı

- %20 
yağ kaybı

Hypoxi TerapiNormal Egzersiz

Yağ kaybı istediğimiz basen / kalça bölgesinden ; 

* Klasik egzersizle % 20 yağ kaybı olurken, 

* Hypoxi egzersizi ile %60 kayıp elde edilir. 

%60 yağ kaybı

%30 yağ kaybı

%10 yağ kaybı
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Normal Egzersiz ve Hypoxi Terapi 

KARŞILAŞTIRMA

Circumference reduction: per leg   
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- %10 yağ 
kaybı

- %80 yağ 
kaybı

- %10 yağ 
kaybı

- %40 yağ 
kaybı

- %20 yağ 
kaybı

-% 40 yağ 
kaybı

Normal Egzersiz Hypoxi Vacunaut Terapi

Yağ kaybı istediğimiz bel ve göbek bölgesinden ; 
* Klasik egzersizle % 20 yağ kaybı olurken, 
* Hypoxi Vacunaut egzersizi ile % 80 kayıp elde edilir. 
Benzer bir sonuç ancak liposuction ile mümkündür !
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Circumference reduction: Stomach (Tummy)
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Normal Egzersiz ve Hypoxi Vacunaut Terapi 

KARŞILAŞTIRMA
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Sonuçlar
* Problemli bölgelerde santim kaybı 

* Kilo kaybı 
* Sıkı bir cilt 

* Sağlıklı ve dengeli beslenme 
* Metabolizmanın hızlanması 
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Avusturya Salzburg Üniversitesi Bilimsel Klinik Veri 
Araştırma Raporu’ndan Bir Örnek Bölüm : 
Spor Bilimleri ve Kinesioloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erich 
Müller' in 12 hafta süre ile 4 denek grubu (hypoxi grubu/diyet 
grubu/plasebo hypoxi grubu/egzersiz grubu) üzerinde yaptığı 
bilimsel araştırma sonucunda, Hypoxi uygulanan grupta diğer 
gruplara oranla çok daha belirgin kilo kaybı ve yağ 
dokusunda ciddi kayıplar oluşturduğu kanıtlanmıştır. 
Söz konusu bilimsel üniversite araştırması sonucunda :
* Hypoxi grubunun spesifik bölgelerindeki yağ depolarındaki 
azalımın diğer diyet yapan gruba göre % 204 daha fazla, 
* Hypoxi grubunun vücut kilosunda azalımın 
diğer diyet yapan gruba göre 3 katından 
daha fazla ve yağ kaybının da % 83 
oranında daha yüksek, 
* Hypoxi grubunun selülitlerde azalımının 
diğer diyet yapan gruba göre % 400 daha 
başarılı olduğu görülmüştür.
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Studio Sibylle / Salzburg 
Hypoxi Vacunaut Terapi                  

  ÖNCE  4 HAFTA SONRA
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Studio Sibylle / Salzburg       
Hypoxi S 120 Terapi                  

ÖNCE  4 HAFTA SONRA
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Studio Sibylle / Salzburg 
Hypoxi Vacunaut Terapi

ÖNCE  4 HAFTA SONRA
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HYPOXI tüm dünyada...
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HYPOXI tüm dünyada...
HYPOXI kuruluşundan 10 sene sonrasında dünya çapında faaliyet 
gösteren büyük bir çap ve iş hacmine sahip olmuştur. Bu başarının 
ardında spor psikolojisi ile ilgili derin temel bilgileri ve yüksek 
teknolojik cihazları bulunmaktadır. 

HYPOXI terapi dünyada vücut şekillendirme konusunda patent 
almaya hak kazanmış ilk yöntem olup, bakım cihazları alanında 
dünyada lider üretici konumundadır. 

HYPOXI günümüzde 30' dan fazla ülkede 2.000' in üzerinde 
stüdyoda yılda 250.000' i aşkın kişiyi inceltmektedir.
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HYPOXI 
Studio Konsept Örnekleri
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HARRODS Hypoxi Studio
Londra - İngiltere
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Santa Monica Hypoxi Studio 
Los Angeles – A.B.D.
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Elter Sports Hypoxi Studio
Münih - Almanya
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Maiers Aktif & Relax Hotel
Loipersdof - Avusturya
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Alfa Sports & Spa Hypoxi Studio
Innsbruck - Avusturya
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Türkiye HYPOXI Merkezleri

• 2007 Richmond Nua Spa Hotel – Sapanca
• 2007 Kozyatağı Hypoxi Studio – İstanbul
• 2008 Mecidiyeköy Hypoxi Studio – İstanbul
• 2008 Çankaya Hypoxi Studio – Ankara
• 2008 Çukurambar Hypoxi Studio – Ankara
• 2008 Etiler Hypoxi Studio – İstanbul
• 2010 Suadiye Hypoxi Studio – İstanbul
• 2010 Bakırköy Hypoxi Studio – İstanbul
• 2010 Antalya Hypoxi Studio – Antalya
• 2010 Nişantaşı Hypoxi Studio - İstanbul
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Richmond Nua  Spa Hotel 
Sapanca
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Kozyatağı Hypoxi Studio
İstanbul
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Mecidiyeköy Hypoxi Studio
İstanbul
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Çankaya Hypoxi Studio
Ankara
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Çukurambar Hypoxi Studio
Ankara
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Etiler Hypoxi Studio
İstanbul
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Suadiye Hypoxi Studio 
İstanbul
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Bakırköy Hypoxi Studio
İstanbul
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Antalya Hypoxi Studio
Antalya
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Kendi HYPOXI stüdyonuzu hayal edin !
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HYPOXI Studio
Bir Hypoxi stüdyo için ideal alan yaklaşık 120 m2 ' dir.
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HYPOXI Studio
Bekleme salonu ve karşılama bankosu için 
yeterli alan bulunmalıdır.



57

Trainer S120

Trainer L250 

Vacunaut 

 HDC

HYPOXI Studio
Cihazlar için yaklaşık 30 - 40 m2 ' lik alan gereklidir. 
(Opsiyonel olarak S120 ve Vacunaut cihazlarından ikişer adet olması 
önerilir. Bu şekilde ek 15 m2 ve toplamda 55 – 60 m2 alan gerekir)
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HYPOXI Studio

Hypoxi Dermology Comfort (HDC) 
için tercihen 6 m2 ‘ lik diğer cihazlardan ayrı ve sakin 
bir alan önerilir.
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HYPOXI Studio

HYPOXI alanında vücut analizi / ölçümler ve kıyafet 
değişimleri için özel oda gereklidir.
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HYPOXI Studio
Vacunaut kıyafeti için dışarıya 
ses geçirmeyen bir kurutma alanı 
gerekir.
Vacunaut kıyafetinin yıkanması 
ve ayrıca Hypoxi müşterileri için 
bir duş ünitesi gereklidir. 
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HYPOXI Studio
Bir cilt bakım odası ve ev kullanımı için müşterilere 
önerilen profesyonel cilt bakım ürünlerinin satışı 
için bir ünite gerekir.
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HYPOXI Studio
Profesyonel vücut bakımlarının gerçekleştirilebileceği 
bir vücut bakım odası gereklidir.
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HYPOXI Studio

Bir fotoepilasyon ünitesi önerilir.
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HYPOXI Studio
Bir solaryum ünitesi önerilir.
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HYPOXI ;
• Güzellik Salonları,
• Day Spa' lar,
• Detoks Klinikleri,
• Fitness ve Spor Salonları,
• Oteller,
• Wellness klinikleriyle birlikte 
başarılı bir biçimde iş birliği 
halindedir.
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- L250, S120, Vacunaut ve HDC cihazları
- 1 adet HDC kıyafeti
- Farklı ebatlarda, 2 bay ve 3 bayan  Vacunaut 
kıyafeti
- 5 ayrı bedende S120 etek
- 5 ayrı bedende L250 etek
- Vacunaut kıyafet kurutucusu
- S120 ve L250 cihazları için birer adet ısı ölçer ve 
nabız ölçer
- Hijyen kiti
- İsteğe bağlı olarak Hypoxi logolu t-shirtler
- Eğitim ve pazarlama desteği

HYPOXI ile sunulanlar 
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HYPOXI Eğitim Desteği
• Dört tam gün eğitim ve bir ay sonra bir günlük 
kontrol ile tekrar eğitimi
• Anatomi eğitimi
• Beslenme eğitimi
• Cihazların tek tek özellikleri ve kullanımları
• Seans düzenleyebilme eğitimi 
• Müşteri karşılama, telefonda satışa paralel az ve öz 
bilgi verebilme eğitimi
• Hypoxi seans paketlerinin satış ve pazarlamasına 
yönelik eğitim
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HYPOXI Pazarlama Desteği
Hypoxi merkezlerinin aylık bazda yaptığı iletişim 
toplantısı kararları neticesinde ortak satın alma bütçesiyle 
gerçekleşen ;  
• Katalog 
• Broşürler
• Mailing ve SMS’ ler,
• Gazete ve Dergi İlanları
• Google ve diğer reklam çalışmaları
• Tanıtım Organizasyonları
• Promosyonlar
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Kataloglar
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Broşürler
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İlanlar
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İlanlar
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İlanlar
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İlanlar
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Mailing
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Google Reklamları
Google arama motoru için belirlenen 256 anahtar kelime ile yapılan aramalarda 
sponsor bağlantı olarak Hypoxi için özel olarak hazırlanan ve web sitesi linkli 
özel interface’ lerin yayınlanması
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Google Reklamları
Google arama motoru için belirlenen 256 anahtar kelime ile yapılan aramalarda 
sponsor bağlantı olarak Hypoxi için özel olarak hazırlanan ve web sitesi linkli 
özel interface’ lerin yayınlanması
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A.V.M. Hypoxi Tanıtım Günleri
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Basında Hypoxi 
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Star TV- Ana Haber
Show TV- Pazar sürprizi 

ATV – Medical Life
Kanal D

HaberTürk
BJK TV

Show Max

Görsel Basında Hypoxi 
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- Banka Kredisi
- Leasing

Hypoxi Finansman Modelleri

İnanır Group 
Finansman Desteği
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 
Çiğdem Türkoğlu

6 ay gibi uzun süredir rejim yapıyordum. Zayıflıyordum ancak kilo kaybım 
durmuş gibiydi. Hypoxi' ye başladığım anda kilo kaybım harekete geçti. Hem 

kendimin hem de başkalarının fark edeceği bir biçimde inceldim. Tüm vücudum 
toparlandı. Vermem gereken daha 30 kilo var ve ben bir senede hypoxi' yi 

kullanarak tüm bu fazlalıklardan kurtulmayı hedefliyorum.

Beyza Ghashoni
Hypoxi ile gerçekten inceldim. Öyle ki tüm pantolonlarımı yaptrımak 

zorundayım, çünkü hepsi acayip bol. Haftada 3 kez Hypoxi yaparak 4 kilo 
verdim, ama tam 2 beden inceldim. Diyet yaparak yani yediğimie içtiğime de 
dikkat ederek 40 bedenden 36 bedene indim. Doğumla birlikte aldığım tüm 
kilolardan kurtuldum. Sıkılaştım, toparlandım. Doğum öncesi halime geri 

döndüm. Çok mutluyum. Teşekkürler Hypoxi.

Pınar Akan
Hypoxi ile bir arkadaşımın tavsiyesi ile tanıştım. Kendisi çok memnun kalmıştı. 

Benimde özellikle göbek çevresi ve basen bölümümün incelmesine ihtiyacım vardı. 
12 seanslık ilk ayda sadece göbek çevremden yaklaşık 12 cm inceldim. Basenden 5 

cm, göğüs çevresinden ise 8 cm inceldim. Sıkı bir diyete de gerek yok. Sadece 
aldığınız karbonhidrata dikkat edeceksiniz o kadar. Eylül/Ekim döneminde 3. 
aylık döneme gireceğim. Mecidiyeköy Hypoxi' den çok memnun kaldım. İşinde 

uzmanlar, ilgili ve güleryüzlü bir ekip. Ekime kadar onları çok özleyeceğim.
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 

Alin Gülşen
Hypoxi' yi daha önce araştırmış ve incelemiştim, ama uzak olması ve saatlerinin 

uymamasından dolayı bir türlü başlayamamıştım. Bakırköy Hypoxi' nin açılması 
başlamam için itici bir güç oldu. Toplam 2 kg kaybettim, ama tam bir beden 

inceldim. İnsanlar popomun küçüldüğünü söylüyor. Güler yüzlü bir ekip, sıcak ve 
temiz bir ortam için tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

Elif Osmaz
Zayıflamak bir şekilde başarılabilecek birşeyken, gözle görülür bir şekilde 
sıkılaşmak kesinlikle programın üstün bir başarısı. Teşekkürler Hypoxi.

Gökben Orhun Kanat
İlk defa bir zayıflama sistemi denedim ve 12 seansı tamamlayamama rağmen 

gerçekten çok memnun kaldım. Aç kalmadan diyet listesini takip ederek 2 haftada 
hedeflediğim kiloyu verdim ve ayrıca tüm vücudum forma girdi. Ek olarak 

özellikle Hypoxi Bakırköy çalışanlarına güler yüzleri ve güzel hizmetleri için çok 
teşekkür ederim.
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 
Mustafa Erciyes

Hypoxi' yi internetten tanıdım. İlk gördüğümde inanamadım. Çünkü söz konusu 
kilo kaybı 3-4 kg arasında ve 4 hafta gibi kısa bir sürede. Deneme seansına 
katıldım ve çok memnun kaldım. Kayıt yaptırdım ve haftalar geçtikçe kilo 

verdiğimi görmeye ve hissetmeye başladım. Kilo verdikçe kendimi çok daha rahat 
hissetmeye başladım. Böylece verilen programa daha çok özen verdim ve sonunda 
yaklaşık olarak 5,5 kg gibi kilo verdim. Buradan Bakırköy Hypoxi Selil hanım ve 

yardımcısının destekleri için çok teşekkür ederim.

F. Hamiyet Sümengen
Başlangıçta bu aletler beni ürküttü. Ancak ilk denemeden sonra rahatladım. Her 
seans diğerinden çok daha güzel ve keyifli geldi. Çok memnun kaldım. Bakırköy 

Hypoxi' nin personeli gerçekten çok iyi. Onlara çok teşekkür ediyorum.

Gaye Yüksel
Sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yönelik olarak, doğru bir beslenme programı ile 
kombine edebileceğim bir programın arayışı içerisindeyken tanıştığım Hypoxi 

çalışmasından çok memnun kaldım. Kozyatağı Hypoxi merkezinde Hülya hanım 
ve ekibinin de verdikleri destek ve moral için, beni doğru yönlendirmeleri için 
kendilerine çok teşekkür ederim. Hafiflemek ve daha sağlıklı bir yaşama adım 

atmak isteyen herkese tereddütsüz Hypoxi' yi öneririm. 
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 
Evonne

Size öncelikle düğünüme kadar olan sürede yaşadığım Hypoxi deneyimimden 
bahsetmek istiyorum.

Düğün hazırlıklarıma başlarken ilk olarak tüm kızların yaptığı gibi gelinlik 
alışverişine çıktım. Bir mağazada çok güzel bir gelinlik buldum, gelinliği görür 

görmez adeta aşık oldum, sanki benim için yapılmıştı. Tek sorunu vardı o da bana 
biraz küçük olması. Göğüs ve kalça kısmı tam oldu fakat bel ve göbek kısmımdaki 

fazlalıklardan dolayı bu kısım çok dar geldi.
Tecrübelerimden biliyorum, diyetle kilo vermeye çalışırsam öncelikle yüzümden 
ve üst bölgemden kilo kaybediyorum. Bu da hiç istemediğim bir durum. İnternet 
üzerinde biraz araştırma yaptıktan sonra Hypoxi'yi keşfettim ve benim için ideal 

olacağını düşündüm. Bana en yakın Hypoxi merkezine gittim, daha fazla bilgi 
edindim, Hypoxi' yi denedim ve işe yarayacağına inandım.

Düğünden 6 hafta öncesinde Hypoxi' ye başladım, zaten düğüne kadar yeterince 
zamanım vardı. Hypoxi'ye başlamadan önceki gün elbisemin yani gelinliğimin 
provası vardı ve terzim elbiseme sığmam için bir takım çareler arıyordu, kilo 
kaybetmem gerektiğini de biliyordu aslında, ama nasıl... Bu arada Hypoxi' ye 

başladım. Düğüne 2 hafta kala gelinlik provama tekrar gittiğimde gelinlik 
mağazasındaki kızlar ve terzi beni görünce hayretler içerisinde kaldılar. Gelinlik 

sanki benim için özel olarak dikilmiş gibiydi, göğüs ve kalçam aynıydı, sadece 
problemli yani yağlı olan bel ve göbek kısmındaki fazlalıklardan kurtulmuştum.
Bu sonuçlar karşısında hem ben hem de çevremdeki tüm beni tanıyanlar büyük 

heyecan duyduk ve size çalışmalarınızdan dolayı bu mektup vasıtası ile çok 
teşekkür etmek istiyorum.
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 
Esen Yavuz

37 yaşındayın ve yaklaşık 20 yaşından beri bel ve göbek yağlarımdam kurtulmaya 
çalışıyorum. Bunun için de maalesef şimdiye kadar ne duyduysam uyguladım. 
Diyetisyen, mezoterapi, lipoliz, karboksiterapi, fakat hiçbiri bir milim bile bel 
bölgemi eritmedi. Neye üzüleceğimi şaşırdım, verdiğim paralara mı, canımın 

yanmasına mı, kan revan içinde kalmam mı, morluklarla dolaşmam mı? 
bilemedim. Bir gün gazetede Hypoxi ile istediğiniz bölgeden incelin diye bir ilan 
okudum ve tüm dünyam değişti. Kozyatağı evime yakın, buraya giderek detaylı 
bilgi aldım ve hypoxi' ye başladım. Daha ilk üç seansda bile pantalonlarımın beli 

ve kalça kısımları bollaşmaya başlamıştı, üstelik her seans tartının üstüne 
çıktığımda kilomda da azalma başladığını görüyordum. Sonuç olarak 1 ay bitti, 

bir neden incelmiştim, çok memnun kaldığım için bir ay daha gittim. 2 ayın 
sonunda 14 kilo vermiş ve 44 bedenden 40 bedene inmiştim. Benim için inanılmaz 

bir sonuçtu. Tüm ümitlerimin kaybolduğu bir anda Hypoxi bana hayal ettiğim 
gibi bir vücut verdi. Şimdi vücudumu korumak için haftada bir gidiyorum, hem 
egzersiz yaptığım için kendimi mutlu hissediyorum, hem de Koztayağı City Sun' 

daki dostlarımı görüyorum. Tüm Hypoxi ekibine çok teşekkürler. 
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 
Şeyda Akıncı

Kozyatağı Hypoxi merkezinde S 120 ve L 250 hypoxi cihazlarıyla 2 haftada göbek 
ve basen bölgelerimden epeyce inceldim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar iyi 
sonuçlar aldığım için çok mutluyum. Kozyatağı Hypoxi' den Hülya hanım ve 

ekibine bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Hem inceldiğim hem de 
en büyük sorunum olan selülitlerimden kurtulduğum için çok mutluyum. 

Nermin Erişkan
57 yaşındayım. Hypoxi Vacunaut sistemli programa yazıldım. Seansların 

yarısında olmama rağmen gözle görülür sonuçlar elde ettim. Şimdiden yaza hazır 
duruma geldim. 

Gülümser Ulaş
Güler yüz, sevecenlik, iş disiplininin olduğu sıcak bir ortam. Tesadüfler eseri 

yaşamıma giren HYPOXI, böyle bir ortamla birleşince daha bir keyifli çalışma 
haline geldi benim için. HYPOXI normalde dışarıdan bakıldığında normal bir 

makine gibi, ama onunla çalışmaya başladığınızda, aslında gizli mucizelerin saklı 
olduğu bir cihaz. Disiplin kısmında kaçamaklar yapmama rağmen karın ve bel 
bölgemde, çevremdeki insanların dikkatini çekecek şekilde azalma oldu. Hatta 
seanslar bittikten sonra acaba gerileme yaşar mıyım korkum vardı ama aksine 

böyle bir durum yaşamadım. Daha uzun seanslara yayıldığında daha da başarılı 
sonuçlar alınabileceği kanaatindeyim. Hülya hanıma, Yuliya, Songül, Deniz & 
Sevgi’ye çok teşekkürler. Birlikte yola çıktık, yol aldık ve sonuna geldiğimizde 

zafer bayrağını elimize aldık.Teşekkürler Kozyatağı Hypoxi.
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Hypoxi ile incelenler ne diyor ? 
İpek Koç

Mecidiyeköy hypoxi merkezinde L-250 cihazıyla çalışıp 2,5 kilo kaybetmeme 
rağmen 5 cm. belden 6 cm. de basenden inceldim. Her gören 6-7 kilo verdiğimi 

zannetti. Umduğumdan çok daha iyi sonuçlar aldım. 

Engin Cırıkçı
Kozyatağı hypoxi merkezinde Hülya hanım denetiminde katıldığım hypoxi 
programından hedeflediğim sonucu aldım. Çok mutlu olduğumu bilmenizi 

isterim. Çok teşekkür ederim. 

Yıldız Eyüboğlu
Senelerdir bel çevremde yağlanma vardı. Mecidiyeköy hypoxi merkezinde 

Vacunaut kullandım. Bu kıyafette bel çevresine gele özel basınç baloncukları var. 
Hem zevkli hem çok etkili. Göbekten inanılmaz bir biçimde inceldim. Kendime 
olan güvenim geri geldi. 2. seans paketi daha aldım,başlıyorum. Hedefim yaza 

incecik girmek. Teşekkürler Hypoxi.

Murat Çalışkan
Hypoxi' ye 110 kilo olarak başladım. Sadece 1 ay sonra can simidi gibi duran bel 

ve göbek çevremdeki yağlardan kurtuldum. Artık eski takım elbiselerimi 
giyebiliyorum. Teşekkürler Hypoxi.
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En kısa zamanda alacağımız 
işbirliği haberleriniz bizleri çok 

mutlu edecektir. 


	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6
	Slayt 7
	Slayt 8
	Slayt 9
	Slayt 10
	Slayt 11
	Slayt 12
	Slayt 13
	Slayt 14
	Slayt 15
	Slayt 16
	Slayt 17
	Slayt 18
	Slayt 19
	Slayt 20
	Slayt 21
	Slayt 22
	Slayt 23
	Slayt 24
	Slayt 25
	Slayt 26
	Slayt 27
	Slayt 28
	Slayt 29
	Slayt 30
	Slayt 31
	Slayt 32
	Slayt 33
	Slayt 34
	Slayt 35
	Slayt 36
	Slayt 37
	Slayt 38
	Slayt 39
	Slayt 40
	Slayt 41
	Slayt 42
	Slayt 43
	Slayt 44
	Slayt 45
	Slayt 46
	Slayt 47
	Slayt 48
	Slayt 49
	Slayt 50
	Slayt 51
	Slayt 52
	Slayt 53
	Slayt 54
	Slayt 55
	Slayt 56
	Slayt 57
	Slayt 58
	Slayt 59
	Slayt 60
	Slayt 61
	Slayt 62
	Slayt 63
	Slayt 64
	Slayt 65
	Slayt 66
	Slayt 67
	Slayt 68
	Slayt 69
	Slayt 70
	Slayt 71
	Slayt 72
	Slayt 73
	Slayt 74
	Slayt 75
	Slayt 76
	Slayt 77
	Slayt 78
	Slayt 79
	Slayt 80
	Slayt 81
	Slayt 82
	Slayt 83
	Slayt 84
	Slayt 85
	Slayt 86
	Slayt 87
	Slayt 88
	Slayt 89

