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Zaslon: 5.6’ barvni na dotik
Princip: kavitacija, vakuum & CRYO terapija
Čas terapije: 5 do 30 min
Napajanje: 220 V / 50 Hz
Garancija: 12 mesecev
Znamka: ART-PE
Certifikacija: CE 1023Certifikacija: CE 1023

Kavitacija
Frekvenca: 32 Khz ± 10 %
Moč: Max 200 W
Aplikator: 2 točkovna, 2 ploskovna
Območje obdelave: 60 cm2

Program: Predhodno nastavljen in ročno
nastavljivnastavljiv

Kriolipoliza in krioelektroforeza
1 način
7 način
CRYO temperatura: Minimum -1 oC
Moč vakuma: Max 800 mbar

Pred tretmajem Kavitacija Postopek razvoja Po postopku

CoolCAVI



Kavitacija je pojav, ki ga ustvarjajo mehanični 

valovi in tekočina. Sestavljena je iz generiranja raz-

ličnega tlaka, kar ima za posledico ustvarjanje 

mikro mehurčkov v biološki tekočini, ki se postopo-

ma razpočijo in povzročijo udarne valove.

Udarni valovi, ki jih ustvarja kavitacija, raztrgajo 

membrane maščobnih celic, zato se lipidna matri-

ka (triglicerid) razprši v medcelični prostor. Proces 

razpršitve maščobne vsebine v medcelično tekoči-

no imenujemo emulzifikacija. To pomeni, da lahko 

zaključimo, da je rezultat ultrazvočne kavitacije 

emulzifikacija maščobne vsebine.

Kavitacija je neinvazivni tretma. Ne zahteva biva-

nja v bolnišnici ali anestezije. Klienti lahko takoj po 

koncu posamezne seanse nadaljujejo z opravlja-

njem svojih normalnih vsakodnevnih dejavnosti.

• Zamaščeni predeli

• Prekomerna telesna teža

• Celulit

S kavitacijo dosežemo stanjšanje gube maščobnega 

tkiva v primerjavi z njeno debelino pred prvo seanso.

Rezultati

Indikacije

Kakšni so učinki valovanja?

Kaj je kavitacija?
Kavitacija na mikroskopski 

ravni

1. Pred tretmajem. Osnovna struktura 
maščobnih tkiv.

2. Med tretmajem. Po 5 minutah.
3. Opazimo taljenje osnovnih 
maščobnih celic.

4.4. Staljena maščoba ob pretrganju 
membran maščobnih celic in 
mikro žile, ki jih učinek kavitacije ne 
poškoduje.

ITC-ISO 13485:2003

Kriolipoliza hladi maščobo v ciljnih predelih in 

povzroča kristalizacijo maščobe. 20 do 25 % 

maščobnih celic na obdelanem območju 

odmre po naravni poti; razpadejo v obdobju 

nekaj tednov.

Krioelektroforeza prodre do 5 cm globoko 

pod kožo. Aktivira vezna tkiva ter pomaga pod kožo. Aktivira vezna tkiva ter pomaga 

preoblikovati kožo in izločiti strupe. Poleg tega 

lahko oskrbi globoko plast kože z 80 do 90 % 

aktivnih sestavin.

Kaj je kriolipoliza?

Hlajenje deluje skozi kožo na maščobno plast

Hlajenje traja v skladu z vnaprej nastavljenim 
časom in poškoduje maščobne celice

Kriolipoliza

Nastopi proces naravnega odstranjevanja
maščobnih celic, ki traja nekaj mesecev

 Trebuh
Moški in ženske

Boki
Moški in ženske

Hrbet
Moški in ženske

Roke
Ženske

Strani zadnjice
Ženske

Naravno odstranjevanje maščobnih celic sčasoma 
privede do postopnega stanjšanja maščobne plasti


