
Level

Input Voltage

461 x 368 x 206

Weight

Dimension (W x L x H mm)

Παγώστε το χρόνο και δείτε τα οφέλη σε 30’ µόλις λεπτά

Καινοτοµία οµορφιάς που µέσω ειδικού µηχανισµού ψύξης µειώνει 
την κινητικότητα των µυών που προκαλούν τη γήρανση

Η εναλλαγή θερµοκρασίας οδηγεί σε µια διαδοχή αγγειοσυστολής / αγγειοδιαστολής, αυξάνοντας τη ροή του αίµατος 
στην υπό θεραπεία περιοχή µε αποτέλεσµα την αύξηση του µεταβολισµού, την καλύτερη λειτουργία των ινοβλαστών 
για παραγωγή κολλαγόνου και τη µειωµένη συσσώρευση τοξινών στην περιοχή

• Η ψύξη των ιστών επιταχύνει 
   το µεταβολισµό και τις ενζυµα-  
   τικές κυτταρικές διεργασίες
• Μειώνει την κινητικότητα των 
   µυών που δηµιουργεί τις ρυτίδες
• Συσφίγγει τους πόρους
• Προσφέρει πιο σφιγηλή 
   επιδερµίδα αυξάνοντας 
   το µυικό τόνο.

• Βελτιώνει την αιµατική κυκλοφορία
• Προωθεί τη ροή οξυγόνου 
   στους ιστούς
• Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου    
   και ελαστίνης
• Ενεργοποιεί την παραγωγή καφέ 
   λίπους στο σώµα που συνδέεται 
   µε το κάψιµο περισσότερων 
   θερµίδων

Πλεονεκτήµατα
■ Γρήγορη εναλλαγή κρύου/ζεστού
■ ∆υνατός & σταθερός µηχανισµός δράσης
■ Εύκολο στη χρήση, χωρίς αναλώσιµα
■ Κατάλληλο για θεραπείες στο πρόσωπο & στο σώµα
■ Για όλες τις ηλικίες (γυναίκες-άνδρες)

Πολυεπίπεδη επιλογή θεραπείων
για πρόσωπο και σώµα

+++5550000°°°CCCC -1155555555°°°°CCCCC

+55500°°°CC++55500-1155°°CC

Με 2 κεφαλές
διπλής ενέργειας
(ζεστό - κρύο)

Μεγάλη
(Γρήγορη εφαρµογή

για µεγάλες περιοχές)

Μικρή
(Στοχευµένη εφαρµογή

για µικρές περιοχές)
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Aγ. Αντωνίου 1, 111 42 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 29.21.273
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