ARC TIK 21 ER ET APPARAT FOR
FYSISK BEHANDLING MED KULDE
OG INFRARØD VARME

KOMBINASJONEN AV CRYOTERAPI OG TERMOTERAPI
GIR ET ENDA BEDRE RESULTAT!
Arctik 21 gjør sin inntreden på det kosmetiske markedet
etter flere år med omfattende studier og forsøk på behandlinger med kulde og infrarød varme. Kombinasjonen av
dette vil gi enda bedre resultater!
Navnet gjenspeiler den arktiske polarsirkelen. Dette er et
unikt sted i verden hvor kombinasjonen av kulde og varme
fører til to fantastiske naturlige fenomener; midnattsol og
evige isbreer.
Å kombinere kulde med infrarød stråling fører til en kontinuerlig utveksling mellom vasokonstriksjon og vasodilatasjon, stimulerer blodsystemet og vil
i tillegg føre til at musklene gradvis slapper bedre av. Målet er
å redusere smerte, redusere
hevelse og vil blokkere ubehagelige nervefølelser som
kommer fra ledd og muskler.

fettceller. Under en behandling reduserer Arctik 21 temperaturen i behandlingssonden. Når sonden blir brukt på
huden fører dette til avkjøling av huden og prosessen med
apoptose starter. Dette fører til en eliminering av fett i behandlingsområdet. Adipocytter, fettceller, er sensitive for
kulde.
Apoptose er programmert celledød der cellemembranet
blir brutt ned. Som en konsekvens av dette skjer det en
spontan, langsom og gradvis tømming av døde fettceller.
Apoptose skjer på en naturlig og regulert måte som er til
fordel for livssyklusen til organismen.
Fettet blir naturlig skylt ut gjennom
leveren, fordøyelse- og lymfesystemet i løpet av femten til
tjue dager. Dette er en helt
naturlig prosess i kroppen.
Behandlingen er CE-godkjent, helt trygg og uten noen
kjente bieffekter.

Kuldedelen av maskinen setter i gang en gradvis tømming av

BEHANDLE ETT OMRÅDE PÅ KUN
15 MINUT TER ELLER
TO OMR ÅDER PÅ 30 MINUT TER
Arctik 21 er designet for også å kunne hjelpe massører,
fysioterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell
samt hud og helseterapeuter.
Arctik 21 sin kombinerte teknikk med varme og kulde vil
redusere hevelser og dempe smerter. Maskinen kan fjerne spenninger i muskler og redusere muskel- og senebetennelser. Den har også god effekt på blodsirkulasjonen.
Arctik 21 fjerner uønsket fett hos kundene dine - og øker
fortjenesten din. Terapeuten behandler da det samme
stedet en gang hver 14. dag, siden det tar ca. to uker før
alle de døde fettcellene kommer ut av kroppen.
Arctik 21 har vist seg å ha svært god effekt på cellulitter.
Kulden trenger dypt ned i lærhuden og stimulerer fibroblaster som produserer nytt kollagen og elastin. Dette
gir en gradvis oppstramming av huden.
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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 Arctik 21 og
en grunnleggende innføring i teorien bak dette suksessrike konseptet.
Det er viktig at alle som skal jobbe
med apparatet også kjenner til hva

-20 ⁰C OG INFRARØD
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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 markedsføringsstrategier med flyers, brosjyrer, lokalannonser, plakater etc.

ARCTIK 21 HAR VIST SEG Å HA
SPESIELT GOD EFFEKT INNEN
FØLGENDE OMRÅDER:

ETTER
• Muskelsammentrekninger (kulde)
• Hevelser (kulde)
• Dempe smerter og ubehag i muskler og ledd (k/v)
• Støtte for lymfesystemet og venesystemet (k/v)
• Stimulering av mikrosirkulasjonen (kulde/varme)
• Muskelavslappende (varme)
• Før og etter trening for bedre ytelse og utholdenhet

1 behandling

Arctik 21 har også god effekt på:
• Fett (kulde)
• Cellulitter (kulde)
• Oppstramming (kulde)
• Figurforming (kulde)
• Lymfedrenasje (kulde/varme)
• Øker cellefornyelsen
6 behandlinger
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Arctik 21

Behandlingssonde
-20⁰ C og IR

BLI VÅR SAMARBEIDSPARTNER!
Vi søker blide og utadvendte personer
med interesse for anatomi, helse, kroppspleie og velvære. Du har allerede egen
praksis eller ønsker å starte en.

kan apparatet brukes innen fysioterapi
til blant annet skadebehandling, smertebehandling og en rekke andre behandlinger.

Vi tilbyr en komplett markedsføringspakke og full opplæring.

Vi kan tilby Skandinavias mest eksklusive
og komplette konsept for helse, skjønnhet og behandling. Sammen med våre
naturmidler gjør dette oss til den komplette helseleverandøren!

Her er det muligheter for høy og rask
inntjening. I tillegg til permanent fettfjerning uten kirurgi og oppstramming,
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