Voordelen van Cryolipolyse

Openingstijden:

•
•
•
•

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Geen narcose of verdoving
Geen down time
Geen littekenweefsel
Mooie overgang naar omliggend weefsel dat
niet behandeld is geweest

Cryolipolyse
1 zone
2 zones
3 zones

Prijs
€ 125,€ 250€ 375,-

Home kit
Prijs
ZO Oraser Cellulite Control € 99,95,Body Emulsion
€ 99,95,Klapp Body Box Slim

€ 59,-

: 09:00 - 17:00
: 09:00 - 17:00
: 09:00 - 17:00
: 09:00 - 17:00
: 09:00 - 17:00
: 09:00 - 16:00
: Gesloten

DermaClusive
Cassandraplein 19
5631 BA Eindhoven
GSM: 0643832070
dermaclusive@gmail.com

Informatiefolder
Cryolipolyse

Wat is cryolipolyse?

Behandeling

Welke delen van het lichaam
kunnen behandeld worden?

Heeft u ook last van overtollig vet op uw buik,
lovehandles, benen, billen, rug en armen? En
kunt u lichaamsvet niet met sporten of diëten
verminderen? Dan biedt cryolipolyse een
oplossing voor u!

Voordat u een behandeling aangaat vindt er een
intake plaats waarbij uw wensen en behoeften
uitgebreid worden besproken.

De volgende delen van het lichaam kunnen
behandeld worden:

Allereerst wordt op het te behandelen gebied een
membraan geplaatst om huidbeschadigingen te
voorkomen.
Tijdens de behandeling koelt een speciale
applicator de vetcellen op gewenste lichaamsdelen.
De huid en omringende weefsels blijven
onbeschadigd. Het behandelen van 1 zone duurt
ongeveer één uur.

-

Cryolipolyse is een toepassing van extreme kou
op een gebied met gelokaliseerde vetophoping.
Uit wetenschappelijke onderzoeken zijn
bewezen dat door middel van deze kou de
vetcellen worden bevroren, waardoor zij
afsterven en door het lichaam op een
natuurlijke manier worden afgevoerd.

Zwembandjes
Zadeltassen
Love handles
Boven benen
Buik
Taille
Billen
Heupen
Boven armen
Onder-kin

De procedure is niet geschikt voor behandeling
van overgewicht. We streven naar verstrakking
van lichaamscontouren!
Behandelingen zijn pijnloos en er is geen verdoving
nodig. Er is geen sprake van napijn of een
herstelperiode. U kunt uw dagelijkse activiteiten na
de behandeling direct hervatten.
Voor optimaal resultaat moet u minimaal 2 liter
water per dag drinken!

Vet bevriezen = Centimeters verliezen

