Innowacyjna technologia

Nowy standard w zabiegach Kriolipolizy
Zaawansowane rozwiązania technologiczne
kluczem do sukcesu

Wskazania:
Redukcja tkanki
tłuszczowej
Konturowanie ciała
Redukcja cellulitu
Poprawa napięcia skóry
Redukcja podwójnego
podbródka

Specyfikacja techniczna
Aplikatory
Duży, średni, mały, mini
Temperatura chłodzenia
-10 ~ + 5
Poziom zasysania
Maksymalnie 520 mmHg
Panel sterowania
Dotykowy, kolorowy 10.2”
Waga (kg)
60 kg
Wymiary
379 x 438 x 1066 (mm)

Dermatologia Estetyczna
Dermatologia Estetyczna

Na czym polega Coolshaping

WYKONAJ ZABIEG NA DOWOLNYM OBSZARZE

INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA

Podwójny podbródek

Boczna strona klatki
piersiowej

Coolshaping oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania w technologii kriolipolizy,
które gwarantują skuteczność, bezpieczeństwo oraz komfort podczas zabiegu.

Przedramię
Linia biustonosza

Środkowa część brzucha

Coolshaping to połączenie technologii zamrażania oraz zasysania tkanki tłuszczowej
(w trybie pulsacyjnym lub ciągłym) przy jednoczesnym działaniu światła LED. Połączenie
tych 3 technologii pozwala efektywnie redukować tkankę tłuszczową oraz cellulit
w dowolnym miejscu na ciele. Operator ma do wyboru 4 rodzaje głowic zabiegowych
o różnej wielkości. Pozwala to na dokładne zaplanowanie zabiegu w zależności od
wielkości obszaru poddanemu terapii. Dodatkowo Coolshaping pozwala na stosowanie
dwóch głowic zabiegowych jednocześnie, co znacząco skraca czas zabiegu.

Boczki

Dolna część brzucha

Zewnętrzna i wewnętrzna
strona ud

TECHNOLOGIA KRIOLIPOLIZY COOLSHAPING

Obszar pod pośladkami

Obszar nad kolanami

Kontroluj temperaturę
Wybierz czas zabiegu
Zaplanuj program zabiegowy

Coolshaping to nowoczesna, sprawdzona technologia stworzona do
nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej za pomocą niskiej temperatury. Mechanizm działania opiera się na kontrolowanym zamrażaniu
komórek tłuszczowych i ich rozpadzie pod wpływem odpowiednio niskiej
temperatury.

Wybierz tryb zasysania
Kontroluj poziom zasysania

Na skutek mrożenia tkanki tłuszczowej lipidy z komórek tłuszczowych są
uwalniane i transportowane przez układ limfatyczny. Ta innowacyjna
technologia zapewnia skuteczną i trwałą redukcję tkanki tłuszczowej
w sposób nieinwazyjny, bez konieczności stosowania znieczulenia
nowość

Duży

MECHANIZM DZIAŁANIA

Średni

Mały

Mini

PRZEWAGI
Przyłożenie aplikatora do
obszaru zabiegowego.
Rozpoczęcie zabiegu oraz
osiągnięcie docelowej
niskiej temperatury
w tkance tłuszczowej

Lipidy wypełniające
komórki tłuszczowe
ulegają krystalizacji,
a zjawisku temu
towarzyszy wzrost
objętości komórki

Apoptoza i postępujący
proces rozpuszczania
komórek wraz ze
stopniowym uwalnianiem
lipidów

Makrofagi zaczynają
otaczać i pochłaniać
apoptozowe komórki
tłuszczowe w celu ich
stopniowej eliminacji
z organizmu.

Stabilna niska
temperatura

4 rodzaje
aplikatorów

Brak
rekonwalescencji

Pulsacyjne tryby
zasysania

Przyjazny
interfejs

