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Ønsker du å vite hva  
kroppen din består av ? 

InBody720 vil raskt, enkelt og presist måle din 
kroppssammensetning, muskelmasse, fettprosent, 
kroppsbalanse, vanninnhold og mye mer.  
 
Du vil få en utførlig forklaring av testresultatene. 
Ta kontakt med resepsjonen for å bestille en test. 
 
Les mer på www.bodyanalyse.no
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