Ciência Inovação e Tecnologia ao
serviço da saúde e o esporte

Sistema de Reabilitação
Dinâmica Funcional
Portátil
"KINETIC-WORKOUT & HYBRID OF SPORT" é na empresa líder
em inovação tecnológica , fabricação e comercialização de produtos
para reabilitação e fisiterapia em saúde e esporte, a base de "campos
eletromagnéticos frios" de baixa frequência, intensidade e potência.

KINETIC-WORKOUT é o rede líder em comercialização de
FRANQUIAS em "CENTROS DE REABILITAÇÃO DINÂMICA
FUNCIONAL PORTÁTIL" com mais de 150 unidades de

atendimento em toda Latino-América.
info@kinetic-workout.com | www.kinetic-workout.com
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¿O que é KINETIC-WORKOUT?
Kinetic-Workout & Hybrid Of Sport, é a rede líder em comercialização
de FRANQUIAS EM CENTROS DE REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO
FISIOLÓGICA mais importante de América Latina, com mais de 150
centros asistenciales com o Método Kinetic-Workout.
A empresa surgiu a partir de uma iniciativa conjunta entre Médicos, Kinesiólogos, Engenheiros e Desenhadores Industriais, que junto à o Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial da Argentina e o MINISTÉRIO DE INDÚSTRIA DA NAÇÃO,
levaram adiante um projeto de Inovação Científica e Tecnologia Aplicada, em
uma série de ?Produtos para a reabilitação e o desporto?, com surpreendentes
resultados a partir de uma problemática existencial nos SISTEMAS DE SAÚDE
e REABILITAÇÃO a nível mundial.
Trata-se de uma série de: MACAS DE EXERCÍCIOS E INDUMENTARIA INTELIGENTE EM FORMA DE CHALECOS, CAMPERAS, CALÇA E FÉRULAS
ULTRALIVIANAS PORTÁTEIS COM MAGNETOTERAPIA FRIA PARA REABILITAÇÃO DINÂMICA PORTÁTIL INTEGRAL.
O desenvolvimento tecnológico e inovador desta Linha de Produtos e Metodologia de uso, foram criados na Argentina, pelo Dr. Lic. Andrés Gerardo Pás,
Kinesiólogo-Fisiatra da Universidade de Buenos Aires, quem se encontra a
cargo da Direcção-geral de KINETIC-WORKOUT & HYBRID OF SPORT, criador
do SISTEMA DE REABILITAÇÃO DINÂMICA FUNCIONAL, que hoje em dia
conta com mais de 150 Centros Asistenciales, em seus primeiros 5 anos no
Mercado Latinoamérico.
A linha de INDUMENTARIA INTELIGENTE E ACESSÓRIOS PORTÁTEIS DE
REABILITAÇÃO FUNCIONAL, são abastecidas a baterias de 9V, tendo a possibilidade de ser reabastecidas por energia solar.
Por sua vez a linha de MACAS DE EXERCÍCIOS COM MAGNETOTERAPIA
FRIA, também trabalham a baterias de gel, de 12V, sendo desta forma, viables
para sua utilização, em todas as regiões do Continente, como assim também
para sua utilização na REABILITAÇÃO em CENTROS ASISTENCIALES
MÓVEIS (*), motivo pelo qual, a empresa foi premiada pela Organização de
Nações Unidas ONU, na Feira DIHAD 2014 e 2017 para a "Assistência em
Reabilitação em regiões de conflitos sociais e catástrofes naturais", em Dubái-.
Emiratos Árabes Unidos, cidade onde a empresa já conta com Escritório Comercial e centros de assistência.
Esta tecnologia a base de MAGNETOTERAPIA é utilizada desde há muitíssimos
anos, absolutamente em todos os Centros de Reabilitação, entidades esportivas
e hospitais a nível mundial, os mesmos utilizam está ferramenta terapêutica,
para complementar os tratamentos de reabilitação biológica de pacientes e
esportistas de elite, a particularidad, da linha de Produtos e Serviços desarrollado e utilizados por KINETIC-WORKOUT & HYBRID OF SPORT, está baseado
em uma adaptação a seus circuitos, onde trabalham com CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS de muito baixa Potência(miligauss), intensidade e frequência,
conseguindo excelentes respostas biológicas, pelos efeitos e benefícios próprios
da Magnetoterapia, mas ao não gerar calor nos tecidos, a resposta a processos
inflamatorios por lesão, injuria ou doença (inflamação celular) tendem a reverter,
de maneira significativa, trabalhando as verdadeiras CAUSAS da problemática
em saúde, e não só as sintomatología ou signos das mesmas.
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Este tipo de TECNOLOGIA é similar à utilizada para a reabilitação
física dos astronautas tanto na Agência Aeroespacial dos Estados
Unidos (NASA) como na Rússia (*).
KINETIC-WORKOUT & HYBRID OF SPORT, conta com mais de 150 centros
asistenciales e uns 700 Profissionais capacitados , entre Médicos, Kinesiólogos ,
Fisioterapeutas e Professores de Educação Física, com sua linha de Produtos e
Metodologia, transformando na corrente de sucursais e franquias mais importante do Continente. Os tratamentos são utilizados em diferentes quadros de
alteração ou doença, como assim também no desporto, conseguindo uma efetividade e eficiência não comparável com nenhum outro método ou sistema de
reabilitação, existentes no mercado, com mais de 18.000 pacientes em seu
casuística.
Atualmente encontra-se trabalhando para o tratamento de lesões e prevenção
com o Departamento Médico de Seleções Nacionais, junto a seu Diretor, o Dr.
Donato Villani e o Lic. Raúl Lamba e Lic. Claudio Farina (AFA) e recentemente,
somamo-nos na Cidade do Vaticano, à assistência em saúde e prevenção do
Santo Pai da Igreja Católica, o "Papa Francisco" quem utiliza a Linha de
Indumentaria Inteligente para reabilitação portátil e na brevidade, com um centro
KINETIC-WORKOUT na mesma Cidade do Vaticano.
O interessante e inovador destes Modelos de Utilidade, é o desenvolvimento
tecnológico, que ao se tratar de campos magnéticos de baixa frequência e Intensidade (miligauss) não geram efeito térmico (CALOR) nos diferentes quadros de
inflamação celular (alteração, lesão ou doença) podendo ajudar a reverter
diferentes quadros patológicos ou dolorosos, como assim também, melhorar a
qualidade de vida em pacientes com discapacidade.
Método KINETIC-WORKOUT, é um sistema de tratamento em reabilitação em
saúde com uma visão integral, que faz ênfase na educação, prevenção e
promoção em Saúde, baseado no uso de MACAS DE EXERCÍCIOS COM
CAMPOS MAGNETICOS FRIOS, onde os pacientes, não só melhoram seus
diferentes quadros nosológicos senão que ao virar os conhecimentos para a
educação em saúde, se previnem doenças ou quadros de discapacidade a futuro.
As macas de exercícios do Método Kinetic-Workout, geram um impacto direto
sobre as células do organismo, gerando uma VASODILATACIÓN POR INDUÇÃO
(Canais de SODIO-POTASIO) contribuindo às CÉLULAS envolvidas no processo
inflamatorios, NUTRIENTES e OXIGÊNIO (única maneira de reverter em quadro)
e restabelecendo Os POTENCIAIS DE MEMBRANA CELULAR (Plasmática /
Citoplasma) eixos em nossa saúde.
As macas de reabilitação combinam a magnetoterapia fria de baixa frequência e
programas de exercícios (estandardizado) e técnicas específicas protocolizadas.
(VER CAPACITAÇÃO) O tratamento, de fácil aplicação e com eficazes resultados,
desenvolve-se em um ambiente confortável baixo a superintendência de profissionais e aparatología tecnologicamente de vanguarda, permitindo uma melhor
empatia com o paciente o que gera uma maior constância nos tratamentos e
critérios preventivos. (*)

REVOLUCIONANDO O MUNDO DA REABILITAÇÃO E
RECUPERAÇÃO FISIOLÓGICA EM SAÚDE E DESPORTO
Trabalha diretamente sobre a causa da doença ou de alteração orgânica, já que a
cada TECIDO(conjunto de Células) tem 3 únicas maneiras de afetar-se: PROCESEndereço da Matriz
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SOS DE INFLAMAÇÃO DE ORIGEM: FISICO, QUÍMICO Ou BIOLOGICO, que no
tempo geral os diferentes quadros de doença crônica ou orgânica.
Concebemos ao corpo humano desde o conceito de integridade, como «uma unidade» , onde os pacientes recebem um tratamento personalizado e integral sobre a
problemática de saúde prescripta, permitindo um resultado de impacto direto sobre
a causa da alteração física, e não baixo o tradicional conceito de analgesia e/ou
assistência sobre o signo ou sintoma em manifesto.
O corpo humano está composto 100% de células (Unidade Funcional de todo ser
vivo), que precisam para manter em um estado de SAÚDE um correto funcionamento do intercâmbio em suas membranas celulares e da chegada da principal molécula
da vida, o Oxigênio? que recebem através do fluxo sanguíneo(Hemoglobina-Oxigeno).

Nesse sentido, nossas camillas com magnetoterapia FRIA de reabilitação, a linha de indumentaria inteligente e as férulas geram:
– Vasodilatação sem efeito calórico (acréscimo do calibre dos copos sanguíneos(NORMALIZANDO o potencial de Membrana das CÉLULAS da parede
vascular,envolvidas também no processo inflamatorio da região«tecidos»)
– Aumentando a disponibilidade de oxigênio junto à restauração dos potenciais de membrana, normalizando desta forma as funções celulares, revertendo os processos inflamatorios (de origem químico, biológico ou físico)
únicos geradores dos diferentes quadros sintomatológicos e de doenças.
Entendendo a biologia, fisiologia e embriología do ser humano, é interessante
relacionar em grande parte, as doenças esplácnicas ou metabólicas (que envolvem às vísceras, órgãos e à microcirculación) sua relação direta com o segmento da corrente ganglionar do sistema nervoso autônomo e as respectivas raízes
nervosas da coluna vertebral, por tal motivo, desenhamos a linha de Produtos,
para estimular e impactar positivamente a quase a totalidade das células do
Sistema Nervoso Periférico, Autônomo e Central.
Os geradores de campos electromagnéticos de baixa frequência, intensidade e
potência das camillas do Método KINETIC-WORKOUT e Indumentaria Inteligente de HYBRID OF SPORT, encontram-se estrategicamente localizados para
estimular ombros, quadris, região cervical e resto de coluna vertebral para
contrarrestar os problemas já existentes e para prevenir alterações ou patologias
futuras.

EFEITOS
– Produzem vasodilatação, aumentando a circulação arterial e capilar do sangue
e seus nutrientes.
– Incrementam a disponibilidade de oxigênio nas células, eixo da energia orgânica (molécula ATP)
– Normalizan o potencial de membrana (Bomba Sodio-Potasio)
– Ativam a elastina e demais proteínas de formação mitocondrial.
– Restabelece a condução do tecido nervoso, mediante regeneração da vagem
de mielina.
– Aumentam e mantêm a massa óssea (ideais em tratamentos de osteoporosis,
osteopenia e retardos de consolidação)
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PREVENÇÃO E TRATAMENTO
O Método KINETIC-WORKOUT pode ser empregado em qualquer tipo de
patologia e como método preventivo em saúde ou segmentos específicos como
o desporto. Em tratamentos de Fisiatría e Kinesiología, a maioria das patologias
podem ser tratadas e melhoradas mediante a aplicação de nossa metodologia e
suas camillas.

Tratamentos mais assistidos em nossas sucursais:
– Processos articular crônicos e agudos (Artrosis, Artritis e Reumatismos).
– Cervicalgias, Dorsalgias e Lumbalgias.
– Ciatalgia, Neuralgias e outros processos que produzem diminuição de mielina
(Leucodistrofias, Esclerosis múltipla, ELA).
– Prevenção e tratamento de alterações unidas ao desporto e alto rendimento.
– Diabetes. Diminuição da aplicação de insulina em pacientes D.B.T.
– Asma bronquial, impotência sexual, Hipertrofia de próstata.
– Hérnias de discos.
O tratamento profissional considera as caraterísticas particulares do paciente e
seu meio, guiando na indagação de seu corpo e na prevenção e educação em
saúde. Além disso trabalhamos sobre a educação postural, o reconhecimento de
sintomas e a consciência de movimento.
O uso de magnetoterapia FRIA sem efeito calórico de Kinetic-Workout & Hybrid
Of Sport, impacta em um amplo espetro corporal (Estimulando a normal função
celular)
Esta tecnologia aplicada nas camillas de reabilitação brinda um tratamento com
resultados surpreendentes, não alcanzables com agentes físicos e procedimentos tradicionais da Fisiokinesioterapia, como onda curta, masoterapia, infravermelhos, laser, magnetoterapia tradicional, RPG, osteopatia, entre outras (Todas
elas de base calórica, focalizadas na zona de dor, que só produzem uma analgesia transitória).
O sistema de Férulas portáteis foram desenvolvidas junto à equipe de engenheiros do Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da República Argentina (INTI) -.
– Departamento de Compatibilidade Electromagnética - INTI. Ing. Luciano Blas Ing. Edmundo Gatti.
– Programa de Tecnologias para a Saúde e Discapacidade - INTI. Ing. Kobanoff-.
– Departamento de Desenho Industrial, embalagens e embalagem.INTI. Dis.
Fernando Palas

AVALES E RECONHECIMENTOS
As camillas Kinetic-Wokout estão apresentem no mercado nacional e internacional desde há mais de 5 anos, período respaldado por mais de um lustro de investigação e desenvolvimento sobre o Método e seus produtos onde participaram
ativamente médicos, kinesiólogos e engenheiros.
Atualmente, estamos presentes em mais de 70 cidades da Rep. Argentina
através de franquias e sucursais. Além disso nossos produtos encontram-se no
Brasil, Chile , Emiratos Árabes Unidos e em breve no Vaticano.
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Possuímos Patentes e Certificações de Ensaios Nacionais e Internacionais.
– Secretaria PME do Ministério de Indústria da Nação. Apoio Econômico
através do Programa de Acesso ao Crédito e a Competitividade (modalidade PACC Empreendedores)-.
– Ministério de Turismo da Nação. Integramos a estratégia comercial
internacional Marca País-.
– Ministério de Ciência e Tecnologia da Nação. Selecionados como um dos
melhores empreendimentos inovadores em Saúde e discapacidade.
INOVAR (2013) INOVAR (2016)-.
– Ministério de Indústria da Nação. Integramos o pavilhão Indústria Argentina - Orgulho Nacional em Tecnópolis (2013)-.
– Ministério de Relações Exteriores e Culto, e Fundação Exportar. Empresa
selecionada e premiada na DIHAD 2014 nos Emiratos Árabes Unidos
(Dubái) para Missões Humanitários por Organização das Nações Unidas
(ONU)-.
– HOSPITALAR 2015 - 2017 Inovação em produtos para a reabilitação-. Sao
Paulo, BRASIL-.
– Associação de Futbol Argentino-.Produtos e Método utilizado pelas
Seleções Nacionais de Futbol (AFA)-.desde 2015
– Produtos utilizados pelo PAPA FRANCISCO Santo Pai da Igreja Católica.
2017-. Vaticano-

OBJETIVO
Em tão só 5 anos, KINETIC-WORKOUT & HYBRID OF SPORT está presente a
mais de 70 cidades de América Latina, com mais de 700 Profissionais capacitados,
uns 18.000 pacientes de casuística, gerando ao redor de 400 postos de emprego
com valor agregado, sempre supervisionados por Profissionais Médicos e Kinesiólogos, também capacitados para a coordenação geral na cada região, hoje em dia e
depois de colaborar com a recuperação de muita gente conhecida do âmbito político
, participar na recuperação e o tratamento dos esportistas de diferentes Seleções de
Futbol, sonhamos com poder chegar a todas as regiões e os diferentes extratos
sociais , achamos que trabalhando em forma conjunta com políticas de estado,
criteriosas em matéria de assistência em saúde, entendendo como tal, que não
alcança com resolver a assistência primária da cada paciente, sendo a reabilitação,
a verdadeira protagonista na volta à normalidade e a qualidade de vida da cada
indivíduo, é aí onde achamos que esse 35% da população mundial com discapacidade e outro tanto com possibilidades de patologias orgânicas, mais a problemática
que gera no âmbito familiar, esses pobres paciente que não podem ser assistidos
como merecem, dificilmente consigam sair desse estado de doença ou discapacidade, como atualmente acontece na região, achamos oportuno, gerar novas estratégias onde os verdadeiros protagonistas sejam os pacientes.
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Sistema de reabilitação
dinâmica funcional
Kinetic-Workout & Hybrid Of Sport:
É uma linha de franquia, com mais de
150 unidades em toda a Argentina
e América Latina.

EFEITOS E
BENEFÍCIOS

Há 60 trilhões de células
específicas, são aquelas que
trabalham constantemente
em cada ser humano, só
oxigênio (O2) e NUTRIENTES
por estrada de sangue

Aumenta os níveis de
oxigênio (O2) e nutrientes
para as células, em
minutos. (O único
necessário para o estado
normal de saúde para
nivelar as células).

Roupa Inteligente e
Camas de Exercício com
Magnetoterapia FRIA (baixa
frequência, intensidade e
potência), ideais para todo o
tipo de processos
inflamatórios. (NÃO GERA
O EFEITO TÉRMICO NO
NÍVEL DAS CÉLULAS).

Gera Vasodilatação (por
indução / normaliza os
potenciais da membrana
celular), sem efeitos
diretos de calor
(antinflamatório).

Melhora a aptidão
dos pacientes e os
atletas de alto desempenho,
bem como a saúde e o
bem-estar, acelerando os
processos de recuperação
fisiológica.

TECNOLOGIA

Baseado na terapia de campos
electromagnéticos frios. (NASA - 1975);
SISTEMA DE REABILITAÇÃO
Dispositivos a baterias de 9V e 12V;
DINÂMICA FUNCIONAL,
Comunicação "Bluetooth" Programação ANDROID.
"Sistema de Reabilitação Dinâmica Portátil";
UMA NOVA FORMA DE REABILITAÇÃO PORTATIL:
"Sensores de Stress" incorporado;
Normalizar o potencial da membrana celular (canais de Sódio - Potácio) Uso campos frios e de baixa frequência,
intensidade e Poder (miligauss).
Sem efeitos do calor nos tecidos (grupo de células) (efeito antinflamatório).

Acessórios e roupas inteligentes com
campos electromagnéticos "FRIO"
para a reabilitação dinâmica portátil.

Dados Comerciais
– Franquias Kinetic-Workout / Hospitais / Centros de Reabilitação
Física e Alto Desempenho / Clínicas Privadas / Organismo
Governamental em Saúde / Clubes e Centros Esportivos.
– TURISMO SAÚDE EM AMÉRICA LATINA.
Novo modelo de negócio, anexando o sistema de "Recuperação
de célular" em circuitos de água (SPA) em Hotéis e Resort.

– Observação Importante: Uso exclusivo para
profissionais da saúde e esporte.
Premios e Indicações Importantes:

- Produtos utilizados pelos Profissionais da SELEÇÃO NACIONAL DE FUTEBOL ARGENTINO
(Lic.Raúl Lamas / Dr. D.Villani "Vice-Diretor Médico da FIFA" "Diretor Médico da
Kinetic-Workout América Latina");
- A linha de produtos para a reabilitação portátil, é utilizado por "PAPA FRANCISCO" no Vaticano;
- Produtos Premiados na FEIRA DIHAD 2014 - 2017 (ONU) em Emirados Árabes Unidos;
- PREMIO "INNOVAR 2013 - 2016" Categoria de Produtos em Reabilitação – Argentina;
- Selecionado pelo Ministério da Indústria Nacional em "TECNÓPOLIS 2014" – Argentina;
- Kinetic-Workout & Hybrid Of Sport, MARCAS PAÍS ARGENTINO Ministério do Turismo – Argentina;
- Produtos destacados em Fisioterapia: Feira "HOSPITALAR 2015 - 2017" São Paulo – Brasil;
- Produtos Premiado em AIM - STARTUP de DUBÁI 2017- EAU - Divide "TECNOLOGIAS
PARA A SAÚDE E O ESPORTE";
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