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Link do produktu: https://gabinetspa.pl/lipomax-crio-max-p-12.html

Lipomax Crio Max
Cena

39 900,00 zł

Opis produktu
Najefektywniejszy sposób na redukcję tkanki tłuszczowej
Kriolipoliza jest najnowszą, sprawdzoną technologią zaprojektowaną do nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej za pomocą niskiej temperatury. Trwale niszczy
komórki tłuszczowe, a efekty utrzymują się bardzo długo. Kriolipolizya w swojej skuteczności bywa porównywana z klasycznymi zabiegami liposukcji. Działanie aparatu
LipoMax Crio www.lipomax.pl opiera się na kontrolowanym zamrażaniu komórek tłuszczowych i ich rozpadzie pod wpływem odpowiednio niskiej temperatury. Tylko
LipoMax Crio jest w stanie terapeutycznie utrzymać stałą, tak niska temepraturę zabiegową dochodzącą do -13o C w zależności od modelu.
Wyjątkowa, opatentowana technologia ochrony naczyń krwionośnych oraz tkanki mięśniowej przed uszkodzeniami spowodowanymi niską temperaturą stawia
urządzenia LipoMax Crio w czołówce najlepszych konstrukcji na świecie. Tylko nasze maszyny wyposażone są w opatentowany system ochronnej emisji LED podczas
zabiegu (nr. patentu ZL201130025860.8).
LipoMax Crio Max:
- posiada w zestawie 3 głowice o różnych rozmiarach (zdjęcia poniżej) schładzających tkankę do -11o C , pulsometr do stałej kontroli pulsu serca klienta podczas zabiegu
oraz awaryjny wyłącznik dla klienta.
Kriolipoliza LipoMax Crio Max wyposażona jest w dodatkowy system automatycznego doboru parametrów w zależności od grubości tkanki.

Zalety systemu LipoMax Crio
Bezpieczna redukcja tkanki tłuszczowej.
Efekty widoczne już po pierwszym zastosowaniu.
Nieinwazyjna metoda dostępna dla wszystkich.
Skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej w obrębie: brzucha, ud, bioder czy pośladków.

Procedura zabiegowa :
Przeprowadza się w zależności od obszaru oraz wielkości depozytów tłuszczowych 1- 3 zabiegów w odstępach 6-8 tygodni.

Efekty zastosowania systemu LipoMax CRIO
Przy zachowaniu zdrowego stylu życia utrata masy ciała jest trwała, podobnie jak w przypadku tradycyjnej liposukcji.

Korzyści
najnowocześniejszy system do kriolipolizy na rynku
atrakcyjne ceny urządzeń
nieskomplikowana obsługa aparatu przez użytkownika
niskie koszty eksploatacji
technologia sprawdzona w USA, Japonii i Hiszpanii
2 lata gwarancji w Polsce
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