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KRIO LIPO ICE
KRIO LIPO ICE jest nową nieinwazyjną technologią, wykorzystującą niską temperaturę
do likwidacji komórek tłuszczowych na brzuchu, plecach (boczkach) czy bryczesach. Jest
to niechirurgiczna alternatywa dla liposukcji. Ta nowa metoda polega na aplikacji specjalnej
głowicy, niezwykle zaawansowanej technologicznie, na obszar ciała poddawany zabiegowi.
Dzięki emisji intensywnego zimna (efektywnie do –7˚C) organizm wykazuje reakcję zapalną,
powodującą naturalne pozbywanie się adipocytów. W ten sposób uzyskujemy spektakularną
poprawę figury!

CoaxMed jest wyposażony w najnowszy krio-aplikator z vacuum, który pozwala na
wykonanie nieinwazyjnej procedury zamrażania komórek tłuszczowych. Niska temperatura
wyzwala proces lipolizy. Zawartość adipocytów ulega krystalizacji, rośnie ich objętość, po
czym uszkodzeniu ulegają błony komórkowe. Dochodzi do apoptozy – zaprogramowanej
śmierci komórek tłuszczowych, ich rozpadu oraz naturalnego wypłukania z organizmu.
KRIO LIPO ICE nie wymaga interwencji anestezjologicznej ani długiego okresu rekonwalescencji. Bezpośrednio po zabiegu pacjent może wrócić do swoich normalnych czynności.
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Emisja monopolarnych fal radiowych (od 300 kHz do
1 MHz) przyczynia się do głębokiego rozgrzania skóry
właściwej, co powoduje stymulację fibroblastów do
produkcji nowych włókien kolagenowych. Ciepło wpływa
na widoczną poprawę kondycji skóry w przypadku
cellulitu oraz utraty jędrności. Efektem jest młodzieńcza
i napięta skóra. (Osobne głowice do ciała oraz twarzy.)

Fale ultradźwiękowe niskiej częstotliwości (28 kHz)
inicjują proces tworzenia mikropęcherzyków w warstwie
podskórnej, które implodując naruszają błony
komórkowe adipocytów i prowadzą do ich rozpadu.
W efekcie zabiegu osiągamy spektakularną redukcję
tkanki tłuszczowej i remodeling ciała.

D
DrENaŻ LImFatYczNY

Masaż próżniowy, dzięki specjalnie zaprojektowanym
przyssawkom (oddzielnym do twarzy oraz ciała),
pobudza krążenie, odpowiednio odprowadza limfę
i przyspiesza metabolizm. Po masażu próżniowym skóra
pozostaje jędrna i wygładzona. Wskazany przy terapii
antycellulitowej, wyszczuplającej i przeciwobrzękowej.
Rozluźnia i odpręża.

Informacje, prezentacje,
dystrybucja w Polsce:
biuro@biotecpolska.pl
tel. 502 436 075
tel. 506 040 423
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