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BLUETENS, 
A NOVA GERAÇÃO 

DE ELETROTERAPIA

Get Better
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NÚMEROS CHAVE

OBJECTIVO 2017-2018: 
400000 novos membros.
Junte-se a nós, torne-se parceiro! 

Lançamento comercial em agosto de 2015

35000 produtos vendidos em 18 meses

Presença em 15 países europeus

Membro do French Tech desde 2015

1200 lojas em janeiro de 2017

Aumento de 300% das vendas de 2015 para 2016
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Bluetens é o primeiro eletroestimulador 
conectado. Desenvolvido por uma equipe 

francesa, Bluetens é medicamente certificado 
e ajuda-o a sentir-se melhor.

Bluetens gera uma corrente elétrica que, 
dependendo da freqüência, intensidade e 

duração irá tratá-lo, relaxá-lo e fortificá-lo 
em total liberdade.

Se você precisa de um analgésico natural, 
para relaxar depois de um dia difícil, para 

recuperar ativamente ou fortificar, Bluetens é 
a solução para voce.

O PRODUTO

O BEM-ESTAR EM BLUETENS NÃO É 
NEM VIRTUAL NEM DIGITAL, É REAL!

Bluetens, uma revolução 
na saúde conectada!

Eu sou completamente
viciado!

Um dispositivo que irá relaxá-lo, 
um fisioterapeuta verdadeira-
mente pessoal!



15 ÁREAS CORPORAIS 

Mais de  
100 PROGRAMAS

3 ACÇÕES:

5  EFEITOS:

curar, relaxar, 
tonificar

atrito, amassamento,
pressão, golpe, contração

O seu companheiro de 
bem-estar consigo,

ONDE QUER que você vá

O PRODUTO
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RELAXAR

Depois de uma 
atividade física 

extenuante, stress  
ou um dia cansativo, as 
massagens relaxantes 
Bluetens irão relaxá-

lo rapidamente 
restaurando a sensação 

de bem-estar.

CURAR

Os programas de 
fisioterapia, foram 

criados especificamente 
pelos nossos 

especialistas, aliviam 
a dor e permitem que 
você se recupere mais 
rapidamente de uma 

lesão. Uma acção suave, 
100% natural e usada 

por terapeutas.

TONIFICAR

Os programas são 
projetados preparar 

os seus músculos 
para o exercício e 

para melhorar os seus 
desempenhos. Bluetens 
fortalecerá os músculos 
exatamente onde você 

mais precisa!

AS ACÇÕES
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BLUETENS,
ESPECIFICAÇÕES 

PRINCIPAIS

Tamanho real!

Dispositivo com 
certificação médica

Um único botão

4 x 6 cm

25 g

1 hora de carga 
= 15 dias de uso

2 anos de garantia
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 149€*

Bluetens
Conteúdo completo da caixa

CONTEÚDO DA CAIXA

A CAIXA CONTÉM

1 Bluetens 
1 pacote de eletrodos 
1 cabo USB para carga

1 Cabo de encaixe para ligar os eléctrodos
1 manual do usuário e 1 bolsa
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A APLICAÇÃO
UMA APLICAÇÃO COMPLETA E FÁCIL DE USAR

Baixe
agora a aplicação 
gratuitamente!

Baixe emDISPONIVEL EN
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MODO DE  
DEMONSTRAÇÃO !

Bem vindo! O modo de demonstração permite-lhe 
descobrir os efeitos da Bluetens e familiarizar-se 
com três dos cinco efeitos disponíveis. Prepare o 

seu Bluetens, ligue o cabo aos eléctrodos e, quando 
estiver pronto, pressione «Go!»

FRICÇÃOPRESSÃO MASSAGEM

3 min

Esta acção é 100% 
natural e funciona 

com qualquer tipo de 
dor, salvaguardando a 

sua saúde.
Intensidade : 5-20

Esta acção age em 
contracturas (tensão 

muscular) a longo prazo.
Intensidade : 5-20

Esta acção limpa os seus músculos 
e ajuda-o a libertar stresse 

acumulado, sendo ideal para uma 
recuperação mais rápida após uma 

sessão desportiva.
Intensidade : 5-20

Cura

Omoplatas

31
1

Profile

31
1

Perfil

Modo de demonstração

O meu Bluetens

Descoberta

Modo Pro

Não registrado
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UNIVERSO BLUETENS
Consumíveis

S12 M8

S E M
ELECTRODOS

Surf Butterfly

ELETRODOS PARA
CLIPE SEM FIO
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Acessórios

A bolsa acomoda o dispositivo Bluetens
e os seus acessórios.

Clip para fixar Bluetens a um cinto.

UNIVERSO BLUETENS

ESTOJO CLIP
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O SEU BLUETENS 
TORNA-SE SEM FIOS!

CLIP SEM FIO

x2

NOVO


