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מהו

?

מתבסס על עיקרון
הטיפול ב-
פגיעותה של רקמת השומן לשינוי
טמפרטורה.
קירורה של רקמת השומן מוביל
לתהליכים מבוקרים של פירוק התאים
( )adipocyte cells apoptosisאשר
מוצאים את דרכם אל מחוץ לגוף
בתהליך טבעי .מכשיר הcooltech-
מאפשר ירידה בשכבת השומן התת-
עורי בטכנולוגיה של קירור מבוקר
המשלב גם ואקום.
בטיפול יונחו על גופך ידיות קירור למשך
 70דקות.

מהם יתרונות הטיפול במכשיר
ה-
?
בזכות קיומן של מספר ידיות שונות
לטיפול ,ניתן לטפל במגוון רחב של
אזורים בגופך .הידית המונחת על גופך
תקרר את רקמת השומן ותגרום לתהליך
מבוקר של פירוק תאי השומן וסילוקם מן
הגוף באופן טבעי לאחר כ 6-שבועות.

רקמת
שומן
לפני
הטיפול

לכמה טיפולים אזדקק?
הצורך במספר הטיפולים משתנה ממטופל למטופל וזאת בשל שוני הרכב
חומצות השומן אצל כל אדם .ניתן לטפל באותו האזור עד ל 3-פעמים במרווח
של מינימום  6שבועות בין טיפול לטיפול.

כמה זמן אורך כל טיפול?
המלצת היצרן היא ל 70-דק' טיפול עבור כל אזור.
אל כל טיפול יתווספו כ 15-דק' של הכנה מקדמת ומסאז' שלאחר טיפול.

האם הטיפול כואב?
קירור
תאי
השומן
במהלך
הטיפול

תוצאות
נראות
לעין
לאחר
הטיפול

הטיפול כרוך במעט חוסר נוחות עבור המטופל.
בתחילתו יתכן ותהיה תחושה של קרירות בגוף המטופל ,תחושה זו תחלוף לאחר
מספר דקות.

מתי תתקבלנה תוצאות נראות לעין?
גורם לפירוקם של תאי שומן בטכנולוגיית קירור מבוקר
מכשיר ה-
המשולבת בואקום .תאי שומן שנפגעו במהלך הטיפול יעברו תהליך טבעי של
פירוק וסילוק מן הגוף .תהליך טבעי זה אורך בין  6ל 10-שבועות .לכן ,תוצאות
הנראות לעין תתקבלנה בטווח של  5עד  10שבועות מן הטיפול.

מהו זמן ההחלמה מן הטיפול?
ניתן לחזור מיידית לפעילות לאחר הטיפול .יתכן ותופיע רגישות וחוסר נוחות
באזור המטופל ,אולם תחושה זו תחלוף לאחר כשבוע ימים.
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מהם האזורים בהם אוכל לטפל?
שכמות
זרוע אחורית
גב עליון
גב תחתון
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ירך אחורית

*הטיפול ב-

ירך חיצונית
ירך פנימית
ברך

נעשה בפיקוח רפואי

בטן תחתונה ,טיפול ( 1לאחר  6שבועות)
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מותניים ,טיפול ( 1לאחר  6שבועות)

מותניים ,טיפול ( 1לאחר  6שבועות)
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ישבן ,טיפול ( 1לאחר  6שבועות)

