
Cryo Lipo 4-i-1 
Fedtfrysningsmaskine 

 

 
Maskinen leveres med: 

1) Stort fedtfrysningshåndtag 

2) Lille fedtfrysningshåndtag 

3) 6 Lipo Laserpads, 4 store + 2 små 

4) 40 KHz Ultralydshåndtag 

5) 5 MHz Multipolar Radiofrekvens håndtag 

 

Pris kr. 49.995,00 excl. moms 

Inkl. instruktion 

3 timers kursus på modeller kr.3.000,00 excl. moms 

 

 



Fedtfrysning 

De to håndtag kan påsættes samtidigt. 

F.eks. højre side af maven + venstre hofte. Efter en time skiftes til venstre side af maven + højre hofte. 

Behandlingstid pr. område: max 60 minutter. 

Maskinen kan fryse ned til -10 grader. 

Temperatur / vakuum / tid kan styres via display på maskinen eller på håndtaget. 

Forbrugsstoffer: 

Frysemembran sikrer kunden mod forfrysninger og SKAL anvendes. 

Filter til håndtag sikrer mod indsugning af gel m.v. til slangen. Skiftes efter behov. 

Typiske behandlingspriser: 

1 håndtag kr. 2600-3000 

2 håndtag kr. 2900-4000 

Efterbehandling: 

Tilbyd kunden 15 minutters ultralyd efter behandling. Mindsker røde mærker og fremskynder udskilning til 

lymferne. 

Afslut med Anti-Cellulite creme som også kan sælges til hjemmebehandling. 

Hvis kunden har eller får slap hud efter behandling, kan kunden tilbydes RF-behandling til opstramning. 

Behandlingen må kun foretages med min. 6 ugers mellemrum på samme område. 

 

Lipo Laser 

Udsender laserlys med lav energi, som trænger gennem huden og ned til fedtcellerne, som frigiver 

fedtsyrer og glycerol til lymferne. 

Behandlingstid pr. område max 25 min. 

Der kræves typisk 5-8 behandlinger. 

Typiske behandlingspriser: kr. 850-1000 (tilbyd klippekort) 

Efterbehanding: 

Tilbyd kunden 15 minutters ultralyd efter behandling. 

Afslut med Anti-Cellulite creme som også kan sælges til hjemmebehandling. 

 

Ultralyd Cavitation 

Ultralyd med en frekvens på 40 KHz går relativt dybt ned i huden. 

God til behandling af cellulitis og toning af kroppen. En del klinikker anvender ultralyd til selvstændig 

slankebehandling. 

Forbrugsstoffer: Ultralydsgel 

Typiske behandlingspriser: 

15 minutter som tillæg til anden behandling kr. 300 

45 minutter kr. 600-1000 

 

Radiofrekvens (RF) 

RF-behandling benyttes til opstramning af slap hud, rynker, strækmærker, cellulitis. 

RF-energien opvarmer huden langsomt indefra og stimulerer dannelse af collagen, samt styrker 

eksisterende collagen. 

Typiske behandlingspriser: 

15 min kr. 500 

30 min kr. 800 
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