
The cold that makes

you slim

Σμίλευση σώματος με τεχνολογία ψύξης. 



Ενδείξεις 
Το CRIOCUUM είναι μία μη επεμβατική θεραπεία για την εξάλειψη του τοπικού πάχους μέσω της επιλεκτικής 

ψύξης του λιπώδους ιστού.

Πλεονεκτήματα 

✓Αποτελεσματικό

✓Ανώδυνο και μη επεμβατικό 

✓ Κατάλληλο για όλο το σώμα 

IMC 20-29Γυναίκες & Άνδρες 



Κρυολιποαναρρόφηση

Εφαρμογή ψύχους σε πτυχές του δέρματος για 

σύντομο χρονικό διάστημα Cold (max. 60 min).

Επιλεκτική βιολογική απόπτωση των λιποκυττάρων. 



Πως λειτουργεί;

ΦΑΣΗ 1
Ψύξη
Τοποθετούμε την κεφαλή στην 
περιοχή που θέλουμε να 
κάνουμε τη θεραπεία και 
ξεκινάμε την κρυολιπόλυσης.

ΦΑΣΗ 2
Άμεση ανταπόκριση 
Η μέθοδος αυτή 
εκμεταλλεύεται τη αυξημένη 
ευαισθησία των λιποκυττάρων
στην στοχευμένη ψύξη.

ΦΑΣΗ 3
Φυσική καταστροφή 
Η θεραπεία οδηγεί σε 
κυτταρική απόπτωση, τη 
βιολογική καταστροφή τους, 
με φυσική διαδικασία.

ΦΑΣΗ 4
Αποτελέσματα 
Ένα δραστικό, τελικό 
αποτέλεσμα θα γίνει ορατό 
μετά από 8 έως 12 εβδομάδες.



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΨΥΞΗ
απόπτωση λιποκυττάρων

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Πως λειτουργεί;



Απόπτωση Κυττάρων

✓ Εφαρμόζονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο δέρμα (-5ºC y -10ºC) προκαλώντας την 

κρυσταλοποίηση των λιπιδίων μέσα στα κύτταρα.

✓ Κάποια από τα λιπώδη κύτταρα θα καταστραφούν, λόγω της βλάβης που προκαλείται 

στη μεμβράνη τους. 

✓ Άλλα θα υποβληθούν σε απόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος). 

✓ Είναι ένας οριστικός τρόπος εξάλειψης των λιποκυττάρων. 

- 5ºC

-10ºC



Που πάει το λίπος; 

Τα μακροφάγα φτάνουν στην περιοχή 

που γίνεται η θεραπεία και τρώνε τα 

αποπτωτικά κύτταρα. 

• Λεμφική Ροή 

• Ροή Αίματος 

• Ηπατικός Μεταβολισμός 

• Αποβολή/Απέκκριση

Φυσιολογικός Μεταβολισμός των Λιπιδίων



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0 ΗΜΕΡΕΣ

30 ΗΜΕΡΕΣ

90 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΛΙΠΟΥΣ 

ΟΙ ΛΙΠΑΡΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΣΕ 
12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



Ορατά Αποτελέσματα 

✓ Μείωση του τοπικού λίπους κατά 45% στη  

περιοχή που θα εφαρμοστεί η θεραπεία. 

✓Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος κατά 74%.

✓ Ικανοποίηση: 

• μείωση του λιπώδους ιστού 

• βελτιωμένη όψη του δέρματος 

• βελτιωμένος τόνος του δέρματος 

- 5ºC

-10ºC



Λειτουργικότητα και 

ακρίβεια

• Ασφαλές και εύκολο στη χρήση 

• Χωρίς χέρια 

• Αυτόματη ρύθμιση της αναρρόφησης 

• Έλεγχος θερμοκρασίας – πολύ σταθερή

5 a -10º C

• Λογισμικό 



Ευελιξία 

Κατάλληλο για μετρήσεις 
του λιπώδους ιστού 
μεγαλύτερου από 35mm. 

Κατάλληλο για μετρήσεις 
του λιπώδους ιστού 
μικρότερου από 35mm. 

Κατάλληλο για περιοχές 
με καμπύλες και 
μετρήσεις λιπώδους ιστού 
μικρότερου από 35mm. 

Κατάλληλο για μετρήσεις 
του λιπώδους ιστού 
μικρότερου από 35mm και 
ειδικά σχεδιασμένο για 
μικρές περιοχές. 

CRIOCUUM μεγάλη κεφαλή 

CRIOCUUM μικρή κεφαλή 

CRIOCUUM κεφαλή για καμπύλες

CRIOCUUM μίνι κεφαλή 



CRIOCUUM + VMAT

Τα αποτελέσματα του CRIOCUUM μπορούν να 

ενισχυθούν χρησιμοποιώντας το VMAT

Λεμφική αποστράγγιση και ελαστικότητα του δέρματος. 

Μειώνει το χρόνο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 

(15 ημέρες)

θεραπείες 
σε σύγκριση 
μεταξύ τους
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