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Hur fungerar det?

Fettfrysning / Cryolipolysis 
Den bästa icke-kirurgiska fettreduceringsmetoden!

Fettfrysning är den allra senaste och mest efterfrågade metoden 
för att permanent reducera fett utan några kirurgiska ingrepp. 
Denna behandling lämpar sig för ”svårtränade områden” på 
kroppen som exempelvis kärlekshandtagen, ridbyxlår, mage, 
höfter m.m. 

Resultat får man redan någon vecka efter första behandlingen.

MedMed BeautyLight™ CRYO2 kan ni nu erbjuda era kunder 
fettfrysning med fantastiska resultat!

BeautyLight™ CRYO2 är CE-märkt.

Enkel och behaglig behandlingsprocess

En behandling tar ca. 50 – 60 minuter och samma område kan behandlas upp till 3 gånger med 4 – 6 månaders uppehåll mellan 
behandlingarna. Under behandlingen kan man läsa en bok eller surfa med mobilen, efter behandlingen kan man fortsätta dagen 
som vanligt. Denna behandling kan kombineras med laser eller RF-teknik för att samtidigt strama åt huden på det behandlade 
området, detta stärker behandlingsresultaten.

Beprövad och säker metod - Lansering 2008

TeknikenTekniken presenterades 2008 av Dieter Manstein MD, PhD och R. Rox Anderson m.fl. Det visades att vid kontrollerade förhållan-
den kan man lyckas reducera fettceller med hjälp av kyla utan att skada någon av de omkringliggande vävnaderna så som 
muskler, nerver, huden. Denna process kallas ”selective cryolysis”. Allt detta är möjligt för att fettcellerna inte tål kyla lika bra som 
övriga vävnader. 

Fördelar med BeautyLight™ CRYO2

• Använd 2 handenheter samtidigt på olika områden

• Enkel användning (Behandlingskontroll sker per automatik)

• Behandlingstemperatur på -10°C = bra behandlingsresultat

• Inga kirurgiska ingrepp

• Naturlig hantering av de behandlade fettcellerna (Apoptos)

• Resultat redan efter första behandlingen

• Behaglig behandlingsprocess utan komplikationer
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Fettfrysningsprocessen

1. Fettdepåer kan vara svåra att bli av med 
på en del områden.

3. Närliggande vävnader påverkas inte av 
den kylande effekten.

5. Fettlagret har minskat kraftigt efter 6-8 
veckor.

2. BeautyLight™ CRYO2 kyler fettet under 
huden till en temperatur som aktivererar 
kroppens naturliga fettförbränningsfas, 
apoptosis.

4. Fettcellerna minskar i antal och storlek 
efter behandlingen.

6. Resultat.
Denna process kan upprepas upp till fyra 
gånger på samma område för att maximera 
behandlingsresultaten.

Teknisk Specifikation

Antal handenheter

Mått på handenhetens arbetsyta

Effekt

Behandlingstemperatur

Tryck

Skärmstorlek

Skärmstorlek på handtagSkärmstorlek på handtag

Användargränssnitt

Kylsystem

Dimensioner

Vikt

Hjul

2 st (går att använda båda samtidigt)

L: 155 mm x B: 60 mm x D: 75 mm

1000 W

-10°C till 5°C

0 - 100 Kpa

10 tum

1,9 tum1,9 tum

Svenska

Dubbla kylaren (Vatten + Luft)

60 cm x 50 cm x 120 cm

90 Kg

Ja



Beautylight™ CRYO2 Fettfrysning

NB Nordic AB - Tel: 08-6844 21 21 - E-post: info@beautylight.se - Webb: www.beautylight.se

Komplement till CRYO2

Företagspaketet

Garanti & Support
I våra priser ingår det minst 2 års garanti. Service, 
reparation eller byte ingår under hela garantitiden och 
därefter till självkostnadspris. Vi tar självklart hänsyn till era 
kunder och kommer därför att erbjuda er en lånemaskin 
under reparationstiden vid behov.

Utbildning & PraktikUtbildning & Praktik
Utbildningen börjar med att ni får genomgå all nödvändig 
teori, därefter avslutar vi med praktik och godkänd elev 
tilldelas diplom. All kunskap ni behöver för att kunna driva 
verksamheten står vi för. Ni kommer även efter 
utbildningarna kunna kontakta oss vid frågor och 
funderingar. Det är en intensiv och lärorik kurs, ibland funderingar. Det är en intensiv och lärorik kurs, ibland 
kommer man inte ihåg allt man lärt sig och därför får ni ett 
häfte med allt ni lärt er under kursen. Konsultationsformulär 
får ni av oss och den rekommenderar vi att ni fyller i åt varje 
kund för 

Leasing
Vi erbjuder förmånlig leasing via Nordic Finance. Leasing 
på 36 månader utan kontantinsats. 

Hemsida
Internet kommer att vara en av era bästa kanaler för 
marknadsföring och därför ger vi er en snygg och 
professionell hemsida utan kostnad för att kunna professionell hemsida utan kostnad för att kunna 
marknadsföra er på nätet. Hemsidan utformar vi efter era 
önskemål. Den kommer innehålla all viktig information för 
era kunder gällande behandlingarna. 
Vid behov ordnar vi ett bokningssystem online som är 
väldigt anpassningsbar och användarvänlig. 

Tryckmaterial
Tryckmaterial för 3 000 kr ingår. Ni får broschyrer, flyers, Tryckmaterial för 3 000 kr ingår. Ni får broschyrer, flyers, 
visitkort m.m.

Maximera behandlingsresultaten

Fettfrysning är en av de mest effektiva icke-kirurgiska 
metoderna för att bli av med oönskade fettdepåer på 
kroppen. Resultaten blir fantastiska och allt detta utan 
några som helst risker. Vill man maximera 
behandlingsresultaten kan man komplettera med denna 
utrustning som har ett fleutrustning som har ett flertal funktion.

Kavitation: Med kavitation förintar man fettceller med hjälp 
av ultraljudsvågor. I många studier har det visats att om 
man använder rätt frekvens av ultraljudsvågor kan man 
lyckas med detta.

RF (Radio Frequency): Med multipolär RF kan man strama 
åt huden på det behandlade området om man har 
hängande hud. Denna funktion kan anhängande hud. Denna funktion kan användas på ansikte för 
att stimulera kollagenet och därmed få en slätare hy.

Sug: Även med denna funktion stramar man åt huden 
ytterligare för att få en jämn och fin hy på det behandlade 
området.


