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Cryo 21

En helt ny og revolusjonerende metode for fjerning
av uønsket fett og cellulitter - effektivt og lønnsomt!

NATURLIG OG PERMANENT
FET TFJERNING UTEN KIRURGI

÷ 1-4 cm

÷ 4-12 cm

÷ 3-8 cm

÷ 2-6 cm

EFFEKTIVT OG LØNNSOMT FOR KUNDE OG BEDRIFT



ANSIKT ARMER BRYST HAKE HALS/NAKKE HOFTER 

DETTE APPARATET FJERNER UØNSKET
FETT HOS KUNDENE DINE - OG ØKER
FORTJENESTEN DIN!

CRYOTERAPI ER EN NY OG REVOLUSJONERENDE
METODE SOM GIR UMIDDELBAR OG VARIG EFFEKT!

Cryobehandlingen tar 20-30 minutter og koster kr.1.200,- pr. 
behandling. Terapeuten behandler det samme stedet en gang 
hver 14. dag, da det tar ca. 14 dager før alle de døde fettcellene 
kommer ut av kroppen.

Etter 4-6 behandlinger er som regel det ønskede resultatet 
oppnådd. Har kunden både magefett, grevinnearmer og dob-
belthake kan disse behandles uavhengig av hverandre.

Det er en fordel å bruke et mageregulerende produkt i be-
handlingsperioden, feks. Oxytarm Enzyme kapsler som kan 
kjøpes hos oss.

HØY GRAD AV LØNNSOMHET
Med kun tre timers behandling pr. dag (6 kunder) vil inntek-
tene pr. mnd. være hele kr. 180.000,-. Selv med bare en time 
pr. dag (2 kunder) vil inntektene være kr. 60.000,- pr. mnd. 
Apparatet koster kr. 168.000,- eks. mva. og med en leasing eller 
avbetalingsplan over 5 år vil � nansieringsutgiftene kun være 
rundt kr. 3.000,- pr. mnd. eks. mva. Det betyr at du kun trenger 
2,5 kunder pr. mnd. for å betale apparatet.

Cryoterapi-revolusjonen er nå endelig i Norge. Det Karolinska
Institutet i Stockholm har forsket på kuldebehandling (Cryo-
terapi) av fettceller. Deres studier viser at når man tilfører «hvitt 
fett» kulde, vil dette fremme veksten av blodårer som omdan-
ner det hvite fettet til brunt fett. Det brune fettet er mye let-
tere for kroppen å forbrenne. Kuldebehandlingen 
(Cryoterapi) er FDA godkjent og er helt trygt 
og ufarlig uten noen former for bie� ekter. 
Behandlingen kjennes kun som en beha-
gelig kjølig massasje.

Vår metode er helt ulik andre cryometoder 
da kuldesonden vår beveges manuelt på de  
steder man ønsker å � erne fett. Andre modeller festes 
til kroppen med vakuum, men denne metoden gir ofte
brennmerker og har et svært begrenset behandlingsområde.

AVANSERT TEKNOLOGI
Vår metode er rett og slett genial ved at vi kan behandle alle 
steder på kroppen: Fjerne grevinnearmer, dobbelthake, ma-
gefett og cellulitter. Cryo 21 er en terapeutisk behandling for 
� erning av fett uten kirurgi. Cryo 21 skaper et termisk sjokk 

ved at temperaturen i fettcellene reduseres. Denne 
prosessen kalles apoptose som resulterer i en 

gradvis degenerering og eliminering av 
døde fettceller.

Dette skjer ved at maskinen reduserer 
temperaturen i området fra 34°C til kun 

8°C og dette uten at kunden føler noen form 
for kulde. Etter 4-6 behandlinger er det ikke uvanlig at 

kunden har mistet hele 12 cm rundt livet eller 5 størrelser og 
det helt permanent uten noen form for kirurgi.

Cryo 21

CRYO LIPOLYSE SETTER IGANG
APOPTOSE I FETTCELLENE

NEDBRYTING AV FETTCELLER



LEGGER LÅR RUMPE RYGG

CRYO 21 FJERNER FETT UTEN KIRURGI
- NED HELE 5 STØRRELSER ETTER KUN
4-6 BEHANDLINGER!

CRYO 21 LIPOLYSE

KURS OG SEMINARVIRKSOMHET

Dui Clinique AS gjennomfører kontinuerlige 
kurs slik at du lærer å bruke apparatet på en 
profesjonell måte. Her tar vi for oss både selve 
prosessen ved bruk av Cryo 21 og en grun-
nleggende innføring i teorien bak dette suk-
sessrike konseptet.

Det er viktig at alle som skal jobbe med appa-
ratet også kjenner til hva som skjer i kroppen 
til kundene under behandling.

Dette for å etablere trygghet hos kunden. Det 
er også viktig å lære hvordan man takler en 
salgssituasjon samt ta del i våre markedsfø-
ringsstrategier med � yers, brosjyrer, lokalan-
nonser, plakater etc.

FØR ETTER

MANGE BEHANDLINGSOMRÅDER
Cryo 21 er designet for også å kunne hjelpe 
massører, fysioterapeuter, kiropraktorer og 
annet helsepersonell samt hud og helsetera-
peuter.

Cryo 21 kan � erne spenninger i muskler samt 
symptomer fra traumer etter kvestelser. Vide-
re for å hjelpe hud- og helseterapeuter med 
å � erne uønsket fett og rynker i ansikt samt 
dobbelthake.

Cryo 21 har en antibetennelsese� ekt. Den 
reduserer muskel- og senebetennelser, og 
reduserer muskelsårhet pga. opphopning av 
melkesyre i musklene.

Resultat etter 1 behandling på 20 minutter

MAGE MIDJE



EFFEKTIVT OG LØNNSOMT FOR KUNDE OG BEDRIFT

Cryo 21

Cryo Lipolyse gir deg rask omsetning og god fortjeneste!

Eneimportør i Norden: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, Norway   
 Web: www.cryo21.no    E-post: post@duiclinique.com 

Tel: 33 33 48 90 / 92 86 90 61    Faks: 33 33 48 93

Cryo 21 maskin 
for salong

Behandlingssonde 
med -10°C

Cryo 21 bærbar maskin for 
omreisende helsepersonell




