
1

V
I

Đánh giá. Luyện tập. Chuyển mình.
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SYMBIONT
– Cơ thể Thông minh
Hệ thống SYMBIONT là cuộc cách mạng trong việc tối ưu hóa

đào tạo và đo lường. Hệ thống hỗ trợ người đeo trong toàn bộ

chu kỳ đào tạo - trong việc phân tích và đánh giá mức hiệu suất

hiện tại, thông qua phát triển đào tạo liên tục và trong việc thiết

lập tập trung các khuyến khích đào tạo cá nhân.

Hệ thống cung cấp nhiều loại cảm biến tích hợp để đo và đánh

giá mỗi buổi tập và các điện cực để kích thích cơ điện phù hợp

với việc tập luyện. Công nghệ không ngừng đồng hành cùng

người dùng, xác định và hiển thị các tiềm năng tối ưu hóa phù

hợp với cá nhân mình, đồng thời cải thiện đáng kể và rõ ràng

kết quả đào tạo và hiệu suất.

SYMBIONT là bộ tăng cường hiệu suất thể thao và sức khỏe

được cá nhân hóa.
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01 Đánh giá

Các cảm biến được tích hợp vào SYMBIONT đo thành phần cơ thể, hoạt động của cơ

(EMG - điện cơ), chuyển động, mạch, nhịp tim (HRV / biến thiên nhịp tim và EKG / điện

tâm đồ), cùng với các yếu tố khác, thu thập dữ liệu toàn diện về chức năng cơ thể và

mức độ thể chất hiện tại. Dữ liệu thu thập được đánh giá và diễn giải thông qua các

thuật toán và phần mềm phân tích được phát triển đặc biệt.

Việc Đo lường và Đánh giá hàng ngày giúp người dung SYMBIONT có được cái

nhìn chính xác chính xác về tình trạng thể chất hiện tại của họ.

02 Luyện tập

Tối ưu hóa đào tạo chuyển thành kết quả được cải thiện rõ rệt. Các điện cực được

tích hợp vào SYMBIONT cung cấp dòng điện kích thích tần số thấp đến trung bình có

mục tiêu, tạo cảm giác dễ chịu cho các vùng cơ được chọn.

Sự kích thích này sẽ kích hoạt các cơ, nâng cao hiệu suất.

03 Chuyển mình

Dữ liệu được thu thập và các báo cáo dành riêng cho người đeo cho phép người dùng

SYMBIONT liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh chế độ luyện tập phù hợp với sở thích và

mục tiêu cá nhân của họ.

Kết quả: Hiệu suất thể thao cũng như tình trạng thể chất được cải thiện đáng kể.
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ĐO LƯỜNG
KHÁCH QUAN
SYMBIONT cung cấp dữ liệu và báo cáo chi tiết về các hoạt động đào tạo chỉ ra

tiềm năng tối ưu hóa. Hệ thống kích hoạt cơ bắp để tăng cường hiệu quả của

việc luyện tập một cách rõ rang, đồng thời tạo ra sự rõ ràng về việc liệu ấn

tượng chủ quan có được chứng thực bởi dữ liệu khách quan hay không. Điều

này làm cho việc đào tạo trở nên minh bạch và có thể kiểm soát được.

Các thông số kích thích biến đổi có hiệu quả cao về mặt sinh lý kết hợp với

theo dõi thời gian thực của các thông số cơ thể và hiệu suất cụ thể và các tùy

chọn triển khai được thiết lập khoa học mở ra nhiều khả năng nâng cao hiệu

suất chưa từng có.
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THOẢI MÁI
Hoạt động

Thiết bị SYMBIONT được thiết kế để tạo sự thoải mái cho người

dùng khi kết hợp với các chức năng cần thiết để kích hoạt, kích

thích và phát triển cơ thể. Đằng sau mọi đường may, mọi điện

cực và mọi chi tiết nhỏ là phương châm: tối đa hóa hiệu suất và

sự thoải mái của người mặc.
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SYMBIONT enables muscle

and heart activity measu-

rement during any kind of

training
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The SYMBIONT App: data driven performance
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ĐỘC NHẤT
Tính năng

Bảng điều khiển SYMBIONT được 

thiết kế đặc biệt

SYMBIONT dễ dàng mặc thoải

mái trên lưng trên của bạn,

để bạn tự do di chuyển và đạt

hiệu suất tối ưu.

Làm bằng sợi dệt đặc biệt 

công nghệ cao

Các điện cực khô được tích hợp 

sẵn, công tác chuẩn bị sẽ diễn ra 

nhanh chóng và gọn nhẹ hơn.
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ỨNG DỤNG
SYMBIONT
Hiện đang được phát triển cho cả

điện thoại thông minh IOS và

Android, ứng dụng SYMBIONT sẽ

cung cấp cho người dùng dữ liệu

đào tạo, báo cáo, thông tin tiềm

năng tối ưu hóa và đề xuất tập

luyện bất cứ lúc nào và ở bất cứ

đâu.

Ứng dụng sẽ biến điện thoại di

động của người dùng thành một

thiết bị điều khiển SYMBIONT tiện

lợi, trực quan để sử dụng, có thể

cấu hình riêng và luôn cập nhật.

SYMBIONT
CONNECT
Kết nối với Cộng đồng SYMBIONT,

tương tác với các vận động viên khác và

hưởng lợi từ một loạt các kinh nghiệm

đào tạo của các cá nhân - ngay trên

điện thoại thông minh của bạn.

SYMBIONT Connect mở ra cánh cửa

cho người dùng trở thành một phần

của Cộng đồng SYMBIONT, chia sẻ dữ

liệu tập luyện hiện tại hay dữ liệu sao

lưu trực tuyến. Bất cứ lúc nào và từ bất

cứ đâu. Một cuộc cách mạng dựa trên

dữ liệu, được thành lập một cách khoa

học trong đào tạo - thông qua chức

năng hiệu suất điện tử sáng tạo và kết

nối với cộng đồng vận động viên trên

toàn thế giới.
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TẬP 
LUYỆN

VỚI
HIỆU 
QUẢ 

TỐI ĐA

Thiết bị Cơ thể Thông minh

SYMBIONT mang đến sự linh hoạt

tuyệt đối cho tất cả các khía cạnh

của đào tạo sức khỏe và hiệu suất

hiện đại. Các mục tiêu luyện tập

được đảm bảo: đo lường thời gian

thực của dữ liệu hiệu suất, các giao

thức đào tạo khoa học và xung điện

để kích thích và tái giáo dục cơ bắp.

Nó cũng đảm bảo tránh được cả

chế độ luyện tập quá ít hoặc quá

nhiều.

Bất kể SYMBIONT được sử dụng bởi

các vận động viên hay những người

quan tâm đến sức khỏe, khả năng

thay đổi được cá nhân hóa khi sử

dụng cho phép người dùng ở mọi

lứa tuổi và tầng lớp tối ưu hóa kết

quả hoạt động của họ. Trong nhà

và ngoài trời.
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TRACK. TRAIN. TRANSFORM.

Với  hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc phát 

t r iển các sản phẩm và phương pháp y tế t iên t iến 

cũng như máy móc đào tạo dựa trên EMS hiện 

đại ,  chúng tô i  được công nhận trên toàn quốc và 

quốc tế như một đối  tác chuyên nghiệp, mạnh mẽ 

và hướng tới  d ịch vụ.

Chúng tô i  rất  vui  được làm việc với  bạn để hiện 

thực hóa mô hình kinh doanh và dịch vụ 

SYMBIONT được điều chỉnh chính xác để đáp 

ứng nhu cầu của bạn.

Attivo International

Tầng 3, 193C3 Bà Triệu

Hai Bà Trưng, Hà Nội.

www.attivointl.comHOTLINE: 090.554.2607
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