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Cryo 21

Täysin uusi vallankumouksellinen menetelmä 
ei-toivotun rasvan ja selluliitin poistamiseen 

– tehokas ja kannattava!

LUONNOLLINEN JA PYSY VÄ 
RASVANPOISTO ILMAN KIRURGIAA 

÷ 1-4 cm

÷ 4-12 cm

÷ 3-8 cm

÷ 2-6 cm



KASVOT KÄSIVARRET RINTA LEUKA KAULA/NISKA LANTIO 

TÄMÄ LAITE POISTAA EI-TOIVOTTUA 
RASVAA ASIAKKAILTASI – JA LISÄÄ 
TULOJASI

CRYO-TERAPIA ON UUSI JA VALLANKUMOUKSELLINEN 
MENETELMÄ JONKA VAIKUTUS ON VÄLITÖN JA PYSYVÄ! 

Cryo-käsittely kestää 20-30 minuuttia ja maksaa € 130 per käsit-
tely per käsittelyalue. Terapeutti käsittelee saman alueen yhden 
kerran kahden viikon välein, koska kuolleiden rasvasolujen pois-
tuminen kehosta vie noin kaksi viikkoa. 

4-6 käsittelykerran jälkeen on tavallisesti päästy toivottuun tu-
lokseen. Jos asiakkaalla on sekä maharasvaa, allit ja kaksoisleu-
ka, nämä alueet voidaan käsitellä riippumatta toisistaan.

KORKEA KANNATTAVUUSASTE
Vain kolmen tunnin käsittelyaika päivässä (kuusi asiakasta)
tuottaa lähes 20 000 € kuukausiliikevaihdon. Vain yhden tun-
nin käsittely päivässä (kaksi asiakasta) tuo yli 6000 € liikevaih-
don. Laite maksaa € 17.610 alv 0% 5 vuoden vuokraus- tai osa-
maksusuunnitelman puitteissa laitteen kuukausimaksu olisi 
noin 350 €. Tarvitset siis 2-3 asiakasta kuukaudessa maksaak-
sesi laitteen.

Cryo-terapia vallankumous tapahtuu vihdoinkin Norjassa ja 
Suomessa. Ruotsissa Karolinska Institutet on tutkinut rasva-
solujen kylmäkäsittelyä (Cryo-terapia). Heidän tutkimuksen-
sa osoittavat, että «valkoisen rasvan» kylmäkäsittely edistää 
verisuonien kasvua, jotka muuttavat rasvan ruskeaksi rasvak-
si, jonka keho voi paljon helpommin polttaa. 
Kylmäkäsittely on FDA:n hyväksymä me-
netelmä, täysin turvallinen ja vaaraton, 
ilman sivuvaikutuksia.Käsittely tuntuu 
vain miellyttävältä viileältä hieronnalta. 

Meidän menetelmämme eroaa muista 
cryomenetelmistä siten että kylmäelementtiä 
liikutetaan käsin niillä alueilla, joista halutaan poistaa rasvaa. 
Toisissa menetelmissä elementti kiinnitetään ihoon imukupil-
la, jolloin käsiteltävä alue on erittäin rajoittunut

PITKÄLLE KEHITTYNYTTÄ TEKNOLOGIAA
Meidän menetelmämme on suorastaan nerokas siksi, että 
voimme käsitellä kaikkia kehon alueita: poistaa alleja, kaksois-
leukoja, sisäelinrasvaa ja selluliittia ym. Cryo 21 on terapeut-
tista rasvanpoistokäsittelyä ilman kirurgiaa. Cryo 21 aiheuttaa 

lämpöshokin  alentamalla rasvasolujen lämpöti-
laa. Tämän apoptoosiksi nimitetyn prosessin 

tuloksena on rasvasolujen degeneroitumi-
nen ja kuolleiden solujen eliminoituminen. 

Tämä tapahtuu, kun kone vähentää 
ihoalueen lämpötilan C 34 asteesta  C 8 as-

teeseen  ilman että käsiteltävä henkilö tuntee 
minkäänlaista kylmyyttä.  4 - 6 käsittelykerran jälkeen asiakas 
on voinut menettää jopa 12 cm vyötärön mitasta. Tämä on 
pysyvä muutos joka on saatu aikaan ilman minkäänlaista ki-
rurgista käsittelyä.

Cryo 21

CRYO-LIPOLYSIS BEGINS 
APOPTOSIS IN FAT CELLS

THE BREAKING DOWN OF FAT CELL 



SÄÄRET REIDET TAKAMUS SELKÄ

CRYO 21 POISTAA R ASVAA ILMAN 
KIRURGIAA – JOPA 5 KOKOA PIENEM-
MÄKSI 4-6 KÄSITTELYN JÄLKEEN

CRYO 21 LIPOLYYSI

KURSSI-JA SEMINAARITOIMINTA

Opit käyttämään laitetta ammatimaises-
ti Dui Clinique AS:n järjestämillä kursseil-
la. Kursseilla opetetaan Cryo 21:n käyt-
töprosessi sekä tämän menestyksekkään 
menetelmän perusteena olevat teoriat.

On tärkeää, että kaikki jotka työskentelevät 
tämän laitteen kanssa, tietävät myös mitä asi-
akkaan kehossa tapahtuu käsittelyn aikana. 
Näin saadaan asiakas tuntemaan olonsa tur-
valliseksi. 

Autamme sinut alkuun! Kursseillamme opit  
hallitsemaan Cryo terapian myyntitilanteen 
luontevasti ja asiantuntevasti. Saatavilla on 
myös myynninedistämismateriaaleja kuten 
esitteitä ja julisteita. Tuemme liiketomintaasi 
sähköisellä markkinoinnilla sekä paikallis-
markkinoinnin keinoin.

ENNEN JÄLKEEN

USEITA KÄSITTELYALUEITA

Cryo 21 voi poistaa lihasjännityksiä sekä 
traumojen ja ruhjeiden oireita. Se auttaa 
poistamaan ei-toivottua rasvaa ja kaksois-
leukoja. 

Cryo 21 ehkäisee tulehduksia. Se vähentää 
lihas- ja jännetulehduksia sekä lihaskipuja, 
jotka johtuvat maitohapon kerääntymis-
estä lihaksiin.

Tulokset ensimmäisen hoitokerran jälkeen

VATSA VYÖTÄRÖ 



TEHOKASTA  ASIAKKAALLE
KANNATTAVAA  YRITYKSELLE

Cryo 21

Cryo laitteet tarjoavat nopeaa liikevaihtoa ja hyvää tulosta! 
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Tel: 040-968 1737  E-mail: m.cederberg@hotmail.fi

Cryo 21 laite 

Käsittelyelementti, 
-10 astetta C

Cryo 21 kannettava laite




