JÄÄDYTTÄÄ RASVAN POIS
EI KIRURGIAA. EI NEULOJA.
EI TOIPUMISAIKAA.

SEE A SLIMMER YOU®
CoolSculpting on innovatiivinen, ei-kirurginen
kehonmuokkaustoimenpide, jossa rasvasoluja
poistetaan jäädyttämällä.
Toimenpiteen jälkeen rasva hajoaa ja poistuu
kehosta. Peiliin katsomista ei tarvitse enää
jännittää.

IHANNEVARTALO
ILMAN KIRURGIAA
CoolSculpting-toimenpiteessä ihonalainen rasvakudos
jäädytetään.
Iho säilyy kuitenkin vahingoittumattomana.

RASVASOLUT JÄÄTYVÄT
Käsitellyt rasvasolut kristalloituvat (jäätyvät) ja
kuolevat. Elimistö hajottaa kuolleet rasvasolut ja
kuljettaa ne pois. Vartalon linjat kaunistuvat.

NOPEAA JA HELPPOA
Ei kirurgiaa
Ei neuloja
Ei toipumisaikaa
Pysyvät tulokset

TUTKITTUA TEHOA JA TURVAA
Maailman suosituin ei-kirurginen
rasvanpoistomenetelmä
Yli 5 miljoonaa tehtyä hoitoa ympäri maailmaa
FDA- ja CE-hyväksytty toimenpide

TUTKITUSTI TEHOKAS

Lähes kaikilla meistä on sitkeitä rasvakertymiä,
joihin eivät liikunta tai ruokavaliomuutokset tehoa.

CoolSculpting®-toimenpide jäädyttää juuri nämä
ei-toivotut rasvakertymät. Noin 25 % rasvasoluista
kuolee.

Hoitoa seuraavien viikkojen aikana elimistö
pilkkoo kuolleet rasvasolut ja kuljettaa ne pois.

Aikuisen ihmisen elimistö ei tuota uusia
rasvasoluja, joten CoolSculpting®-hoidon tulokset
ovat pysyviä.

TOIMENPIDEALUEET
KAKSOISLEUKA

RINTALIIVIPOIMUT
SELÄN RASVAPOIMUT
VATSA
OLKAVARSIEN "ALLIT"

JENKKAKAHVAT
SISÄREIDET
RATSUPAIKAT

ETU- JA TAKAREIDET
BANAANIPOIMUT

PYSYVÄT TULOKSET
CoolSculpting®-toimenpide on varma, tehokas ja ei-kirurginen tapa päästä eroon
rasvakertymistä — pysyvästi.

ALALEUKA JA KAULA

Ennen

12 viikon kuluttua
toisesta käsittelystä

Ennen

12 viikon kuluttua
toisesta käsittelystä

PYSYVÄT TULOKSET
VARTALO

Ennen

13 viikon kuluttua

Ennen

16 viikon kuluttua

Ennen

16 viikon kuluttua
toisesta käsittelystä

Ennen

12 viikon kuluttua
ensimmäisestä
käsittelystä

12 viikon kuluttua
toisesta käsittelystä

Ennen

12 viikon kuluttua
ensimmäisestä
käsittelystä

4 viikon kuluttua
toisesta käsittelystä

Ennen

8 viikon kuluttua

Ennen

12 viikon kuluttua

Ennen

10 viikon kuluttua

USEIN KYSYTTYÄ
Kuinka paljon CoolSculpting®-hoito maksaa?
CoolSculpting®-hoidon hinta riippuu hoidettavan alueen koosta ja muodosta, hoitojen lukumäärästä
sekä siitä, millaisia tuloksia tavoittelet. Yhdessä asiantuntijan kanssa voit luoda hoitosuunnitelman,
joka sopii juuri sinun kehollesi, sinun tavoitteisiisi ja sinun budjettiisi.

Miltä hoito tuntuu?
Hoidon alussa käsiteltävän alueen iholle asetetaan geelikangas, jonka päälle tulee CoolSculpting®hoitopää. Hoitopää imee kudosta sisäänsä — hiukan kuin imuri. Käsittelyalueella tuntuu hiukan vetoa,
nipistelyä, kylmyyttä ja pistelyä. Tuntemukset häviävät ensimmäisen kymmenen minuutin aikana.
Toimenpiteen aikana moni lueskelee, somettaa tai jopa torkahtaa hetkeksi. Hoidon jälkeen voi palata
välittömästi takaisin normaaliarkeen.

Minne rasva joutuu?
Kun rasvakudoksen lämpötila lasketaan -11 asteeseen, rasvasolut kristalloituvat (jäätyvät). Jäätyneet
rasvasolut kuolevat 1–3 vuorokauden kuluessa. Keho tunnistaa kuolleet rasvasolut, pilkkoo ne ja
kuljettaa ne pois luonnollisia reittejä myöten. Tuhoutuneet rasvasolut eivät tule takaisin, eikä aikuisen
elimistö tuota lisää rasvasoluja. Tämän vuoksi hoitotulokset ovat pysyviä.

Toimiiko tämä todella? Milloin näen tuloksia?
CoolSculpting® toimii. Jopa 95 % potilaista on ollut tyytyväisiä omiin hoitotuloksiinsa. Joskus tulokset
alkavat näkyä jo kolmen viikon päästä CoolSculpting®-hoidosta. Yleensä dramaattisimmat tulokset
näkyvät 1–3 kuukauden päästä.

Mitä tapahtuu, jos lihon myöhemmin?
Yleensä potilaat innostuvat huolehtimaan itsestään entistä paremmin CoolSculpting®-hoitotulokset
nähtyään. Jos näin ei käy ja painosi nousee hoidon jälkeen, jäljelle jääneet rasvasolut kasvavat,
koska ylimääräinen rasva varastoituu niihin.

