
Realizuj svoje sny…

Studený ultrazvuk
Nová metoda v boji proti celulitidě a lokalizovanému tuku



* Excluding accessories

Studený ultrazvuk je nové inovativní zařízení pro bezbolestné a rychlé hubnutí, které využívá 
společného působení KRYOTERAPIE a ULTRAZVUKU. 

Toto ošetření se provádí nástavcem, jehož součástí je chladná i ultrazvuková hlavice. 
Ty umožňují provádět ošetření celulitidy v jakékoli formě a lokalizovaného tuku, které se 
nacházejí ve specifických částech těla. 

Ošetření pomocí chladu napomáhá probudit aktivitu tukové tkáně, což umožňuje její významné 
snížení a již po prvním použití docílit vynikajících výsledků. 

Pomocí ultrazvuku lze také urychlit likvidaci toxinů v těle, snížit efekt tolik obtěžující „pome-
rančové kůže“ a docílit téměř okamžitého získání hladké a hedvábné pokožky.

ULTRAZVUK
SOUVISLÝ / MODULOVANÝ

KRYO
až do -5 C°

NÁSTAVEC KeeP body ICE

Studený ultrazvuk

ITALSKÁ
KVALITA



Tyto nedokonalosti budou ošetřeny následujícím způsobem:
1. Rovnoměrný chlad -5°C
2. Nástavec je možné posunovat v dané oblasti každých 10 minut
3. Ultrazvuk se plynule mění podle zóny a vybraného programu.
  
Chlad probouzí aktivitu části tukové tkáně, vysílá impuls ke spalování tuků a v důsledku toho se snižuje 
množství tukové tkáně a odbourává se její kalorická hodnota. 

- Umožňuje značné snížení tukové tkáně v krátkém čase
- Několika centimetrová redukce ošetřených částí
- Zlepšení vzhledu kůže v místě ošetření
- Redukce váhy

Chlad spaluje tuky

TUK 

Existují tři typy
kožních nedokonalostí

EFEKTY ULTRAZVUKU DÁLE POKRAČUJÍ

VÝSLEDKY

CELULITIDA SMÍŠENÝ TYP 
(obvykle na břiše a bocích)  (obvykle na hýždích

a kolem kolen)

CHLAD CHLAD

ULTRAZVUK

Lokalizovaný a
zlikvidovaný tuk

(odstraněná tuková tkáň)

triglyceridy, tuky nalézající
se v tukových buňkách

budou uvolněny a vyloučí
se z těla fyziologickým způsobem 

-efekt tepelný a
-efekt kavitace
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Špičkoví odborníci univerzity v Turku – Finsko došli 
během rozsáhlého vědeckého výzkumu, 
zaměřeného na fungování, působení a zdravotní 

nezávadnost kryo-ultrazvukové lipolýzy KEEP 
BODY ICE k těmto závěrům:

V lidském těle je možné najít různé druhy tuku. 
Základní rozdělení tukové tkáně je na hnědou a 
bílou. Obecně je tuková tkáň tvořena adipocyty, 
buňkami specializovanými na uchovávání tuku, a 
slouží jako rezervoár energie v podobě tuku. Hnědá 
tuková tkáň slouží jako speciální zásoba energie. 

Na rozdíl od klasického „bílého“ tuku, je hnědá tuková tkáň 
velmi silně prokrvena. 

Bílým tukem nazýváme klasickou tukovou tkáň, k jejímuž 
odstranění přístroj slouží. Chlad probouzí aktivitu části bílé tukové 
tkáně, která započne se spalováním tuků i v přilehlých místech 
ošetření.  



Většina tuku se v lidském těle nachází těsně pod kůží v oblasti, která se nazývá podkoží. 
Primární funkcí podkožního tuku je tepelná izolace a zásobárna energie. Tuková tkáň je ale 
současně i aktivní součástí endokrinního systému. Proto nelze říci, že by jakýkoliv tuk byl auto-
maticky špatný. Tuková tkáň vylučuje některé hormony, které lidské tělo potřebuje pro své 
správné fungování. Podkožní tuk najdeme na celém těle, nejvíce ho je ale zpravidla v oblasti 
břicha, stehen a hýždí. 

Mezi optimální způsob jeho odstranění lze jednoznačně doporučit dvě již osvědčené technolo-
gie: spojení KRYOLIPOLÝZY a ULTRAZVUKU.   

Pomocí efektu modulace ultrazvuku lze zvýšit a rozšířit hloubka jeho působnosti. 

- koagulopatii (nemoc charakterizovaná zvýšenou krvácivostí)             
- voperovaném kardiostimulátoru
- zavedení kovových protéz v těle
- těhotenství
- poškození jater a ledvin
- nepoužívat bezprostředně po jídle v oblasti břicha, narušuje trávení

Mírné zarudnutí mizí po pár minutách. 

EFEKTY MODULACE ULTRAZVUKU

OŠETŘENÍ JE NEVHODNÉ PŘI

Mírné zarudnutí mizí po pár minutách. 
ZPŮSOB OŠETŘENÍ



VÝSLEDKY A JEJICH NÁSLEDNÉ UDRŽENÍ

Klienti, kteří podstoupili ošetření, byli následně zkontrolování po třech 
měsících:
6 z nich si výsledek udrželo,
u 3 se výsledný stav po ošetření vylepšil,
u 3 se výsledný efekt neudržel a zhoršil se.  
Shrnuto - jedná se o účinné ošetření, jehož výsledky si zaslouží podrobnější 
specifikaci.  

29letá žena (12 absolvovaných ošetření)

cm 66 cm 66 cm 62 cm 62

27 letá žena (12 absolvovaných ošetření)

cm 66 cm 62

Před 1 ošetřením 
62 kg

Týden po posledním
ošetření  59 kg

Týden po posledním
ošetření 

57 kg

Před 1 ošetřením
59 kg



Před
započetím

Předtím Potom

Předtím Potom

Předtím Potom

3 měsíce po
posledním
ošetření



Doporučuje se minimálně 8 ošetření
- 4 x vždy s 3 denní pauzou mezi jednotlivými ošetřeními
- 2 ošetření s týdenní pauzou
- 2 ošetření s pauzou 10ti dnů
- doporučuje se pokračovat 1 x měsíčně v tzv. udržovacím ošetření
- další vhodná ošetření pokožky k udržení efektu - lymfomasáž manuální nebo 
přístrojová, radiofrekvence, elektrostimulace, masáž červeným světlem.

Stejná pacientka z boku

Před započetím Týden po posledním ošetření Týden po posledním ošetření 

PLÁN OŠETŘENÍ

Před
započetím 

3 měsíce po
posledním
ošetření

 VÝSLEDKY
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