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“The future belongs to those with a vision to shape it” 

Akershus Universitetssykehus
InBody 720 brukes i forskningsprosjekt som skal gå over 4  år. 
Det er målinger av fettprosent som i hovedsak blir brukt   
av forsknings teamet. Medarbeidere som bruker InBody 720  
ved Akershus Universitets Sykehus og Universitetet i Oslo   
opplyser at pasientene får mye motivasjon og energi av in  
formasjonen på sitt resultatskjema. 
Spenst Vestkanten 
Som første rene treningsenter i Norge har Spenst Vestkan  
ten i Bergen tatt i bruk en Body Composition Analyser som  
ett utvidet tilbud til sine kunder.
Pondusklinikken 
Medisinsk senter for behandling av overvekt

TIF Viking

4M Klinikken

Oxigeno

Legekontoret for sjømenn

Sats Bergen

Spenst Førde

Spenst Kolbotn

Spenst Kristiansand

Dr Jon Scheldrup
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Selskapet Body Analyse As er ett heleid norsk selskap som 
formidler produktene InBody fra konsernet BIOSPACE som 
opererer over hele verden. BIOSPACE har fokusert på 
produktutvikling og kliniske studier for å utvikle høytekno-
logiske måleinstrumenter eller Body Composition Analyzers 
som den engelske betegnelsen er. I de siste årene har man 
innsett at fedme og overvekt kan bli ett av verdens største 
helseproblemer. 

Med InBody720 og InBody220 har man forbedret ny 
teknologi for å gi presise målinger av kroppens 
sammensetning som er sikre, gir valide resultater, er hurtig, 
svært enkel å gjennomføre og operere. InBody produktene 
har mottatt mange sertifkater og patenter inklusiv FDA 
godkjenning som er verdsatt over hele hele verden. Selskapet 
Biospace er en pioner innenfor Body Composition 
Analyzers. Body Analyse As er derfor stolte av å kunne 
introdusere InBody720 og InBody220 i det norske 
markedet. Vi tror at kunder på treningsentre, helsestudio, 
rehabiliteringsentre, fedmeklinikker, bedriftshelsetjenester, 
norsk toppidrett og vanlige mosjonister og vil få stor nytte av 
presise målinger av kroppens sammensetning.

InBody 720 sender svakstrøm på fra 8 forskjellige 
kroppspunkter med 6 forskjellige frekvenser. Det er ulik 
motstand i fett, muskler, knokler osv og på denne måten kan 
kroppens sammensetning måles presist. InBody 720 gir ett 
resultatskjema som viser deg forskjeller i muskulatur på høyre 
og venstre side av kroppen, forskjeller i over og under kropp, 
waist hip ratio (forholdet mellom liv vidde og hofte vidde) og 
viseralt fett (fett i buken), den viser fettprosent med en 
nøyaktighet på 0.98 mot DEXA og beregner ditt hvile 
stoffskifte (BMR). InBody 220 er en Body Composition 
Analyser som viser muskelmasse, fettprosent, waist \hip ratio, 
hvilestoffskifte osv. Resultatskjemaet kan også brukes til 
treningsplanlegging ifm med vektjustering.

Hvordan?
Body Composition Analyzers fra Biospace og Body Analyse As 
er ett verdens ledende kvalitets produkt. Vil du finne ut mer på 
egen hånd kan du besøke vår nettside www.bodyanalyse. no se 
gjerne filmen (12min) om hva dette er under teknologi, sjekk våre 
studier og forskningsrapporter, se vår power point presentasjon.
Sjekk de mange messer, godkjenninger og bruksområder InBody 
har. Mange presise målinger på en hurtig måte og med 100% 
seriøst oppfølgingsopplegg viser seg å være svært motiverende, 
vi er utrolig godt fornøyd med den måten InBody er blitt tatt 
imot i markedet.

Finansiering
Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt medisintekniske 
utstyr gjennom leie. 
Body Analyse AS tilbyr leiefinansiering av sine produkter. 

Fordelene er mange: 
• Enklere kostnadsoversikt 
• Forenklet regnskapsføring - leien utgiftsføres i sin helhet 
• Kapital frigjøres til andre formål 
•  Soliditet og likviditet belastes ikke - belaster ikke andre 
 lånemuligheter 
• Kortere investeringsprosess 
• Ved avtalens utløp kan bedriften fortsette å leie utstyret, levere   
 det tilbake eller anmode om å kjøpe utstyret 
•  Riktig utstyr til enhver tid - enkelt å oppgradere 

Dersom du vil ha et tilbud på leiefinansiering av InBody
produktene, send en mail med produktnavn 
(InBody 220 eller InBody 720) og ønsket leietid til 
dag@bodyanalyse.no
 

Resultatskjema etter utført test på 

InBody 720. For fler detaljer se: 

bodyanalyse.no/InBody720.htm

“Det finnes situasjoner da per fekt analysering av situasjonen, blir avløst av en perf ekt handling”

“The future belongs to those with a vision to shape it” 




