
So se vam na obraz prikradle 
gubice?

Vas moti uvela koža brez leska?

Želite IZOBLIKOVATI svoje telo?

Prepustite se 
razvajanju z aparatom

Pomlajevanje 
kože

Odpravljanje 
gubic na obrazu

Odpravljanje 
brazgotin po 
aknah

Tonifikacija kože

Odpravljanje 
maščobnih oblog

Lahko pride do kakšnih stranskih 
učinkov?
Opaženi stranski učinki so redki in izginejo v nekaj 
urah. Lahko se pojavi rdečica, ki pa najkasneje v eni 
uri izgine.

Uporaba določenih terapij se strogo odsvetuje v 
primeru uporabe srčnega vzpodbujevalnika, bolezni 
kože, epilepsije, bolezni krvi ter med nosečnostjo.

CPTechnology™

Cryo terapija

Radialna 
endodermna 
terapija (RDT®)
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Kaj lahko aparata Radio Derm  in  Cryo 
Derm naredita zame?
Aparata Radio Derm in Cryo Derm ponujata izjemne 
rezultate na področju oblikovanja telesa, tonifikacije 
kože in vam povrneta sijoč in zdrav izgled. S pomočjo 
aparata lahko odpravimo različne nepravilnosti na koži 
(brazgotine po aknah, gubice in obrazne linije, manjše 
pigmentne spremembe, strije), odpravimo maščobne 
obloge in dosežemo da je koža gladka, napeta in čvrsta.

Kako deluje?
Terapija z diamantno mikrodermoabrazijo je zelo 
učinkovit površinski piling, ki sproži stimulacijo kola
genskih vlaken, pospeši rast novih celic v globji plasti 
epidermisa in zagotavlja natančno odstranjevanje 
vrhnjih plasti kože brez stranskih učinkov.

Radialna endodermna terapija (RDT®) je prijetna 
vakumska masaža, ki izboljša prepustnost kapilar, kar 
poveča pritok naravnih snovi, kisika, oligoelementov in 
lastnih encimov. S tem se popravi struktura kolagenskih 
in elastičnih vlaken, hkrati pa se izboljša tonus mišic. To 
se na obrazu vidi kot lifting efekt, na telesu pa se ga 
uspešno uporablja v boju s celulitom.

Terapija s CPTehnologijo™ omogoča enakomerno 
segrevanje podkožja in globje ležečega tkiva. Toplo
ta posledično povzroča prekrvavitev, pospešuje meta
bolizem, povečuje mišični tonus, razteza tkivo ter aktivira 
fibroblaste in tvorbo novega kolagena. Koža zaradi 
tega postane čvrsta, napeta in sijoča. Zaradi visoke 
temperature se začne razgrajevati maščoba, kar nam 
pomaga pri oblikovanju postave in odpravljanju celulita.

Pri Cryo terapiji s segrevanjem in ohlajanjem 
dosežemo učinek »knajpanja«, metodo, ki je že stoletja 
poznana kot zdravilna in lepotna terapija. V kombinaciji 
s CPTehnologijo™ povzroči boljšo cirkulacijo, izboljša 
tonizacijo ter pripomore k boljšemu izgorevanju maščob.

Kako poteka terapija?
Terapije se lahko izvajajo posamezno, vendar je najbolj 
učinkovito kombiniranje terapij. Izvajamo jih lahko tako 
na obrazu kot na telesu. 

Na obrazu kožo najprej očistimo, nato z diamantno 
mikrodermoabrazijo odstranimo staro, vrhnjo plast 
kože. Sledi radialna endodermna terapija (vakumska 
terapija), s katero spodbudimo fibroblaste in rast novih 
celic. Terapijo nadaljujemo s CPTehnologijo™, pri kateri 
segrevamo tkivo v globino. Terapija je izjemno prijetna 
in sproščujoča. Postopek ponavadi zaključimo s Cryo 
terapijo, ki povzroča ohlajanje in s tem dosežemo 
dolgotrajnejšo napetost kože.

Kombinacija vseh terapij na obrazu traja približno 
60 minut. Če izvajate terapije na telesu, je čas terapij 
odvisen od velikosti predela. Rezultati so vidni že po prvi 
terapiji, se pa za obraz priporoča od 4 do 6 terapij v 
tedenskih razmakih, za telo pa od 10 do 15 terapij, ki se 
lahko izvajajo dvakrat na teden.

Po terapiji je vaš izgled svež in sijoč. Tako 
boste lahko polni energije nadaljevali 
z vsakdanjimi aktivnostmi.

Komu so terapije namenjene?
Za vse tiste, ki imate težave z gubicami ali tiste, ki bi 
se temu radi izognili. Terapije uspešno uporabljamo 
pri težavah z brazgotinami po aknah, pri strijah, 
starostnih (sončnih) pegah, razširjenih in zamašenih 
porah, neenakomerni pigmentaciji. 

Izjemno učinkovit je za tonifikacijo, tako obraza 
kot tudi telesa, za pomlajevanje kože, zmanjšanje 
maščobnih oblog in celulita.


