Criolipólise
Efetiva, progressiva e duradoura

Fryss, equipamento de criolipólise com 6 aplicadores
planos.
Proporciona redução de gordura sem dor nem risco. Além
disso, sua aplicação não requer tempo de recuperação
como outros tratamentos invasivos. Oferece um resultado
progressivo baseado na redução de gordura das áreas
tratadas de forma notável e natural.
Fryss, executa um processo de aplicação de frio de uma
maneira controlada por um determinado período de tempo,
podendo ser usado em zonas mais problemáticas onde a
gordura localizada está instalada. O mecanismo de
eliminação do tecido gorduroso baseia-se num processo
inﬂamatório que elimina a médio prazo os restos de
adipócitos destruídos pelo frio.
O processo de eliminação natural de gordura ocorre por
alguns meses. O tratamento é eﬁcaz: gera frio suﬁciente
para desencadear a apoptose dos adipócitos na área
selecionada, sem necessidade de sugar o tecido.

Fryss, criolipolise efetiva,
progressiva e duradoura:
Eﬁcaz: Estudos realizados mostraram uma redução signiﬁcativa no
volume de gordura nas áreas tratadas.
Progressivo: Os resultados para o tratamento são visíveis de imediato
e a curto prazo (21 dias)
Duradouro: Estudos mostram que os resultados obtidos permanecem
evidentes ao longo do tempo (6 meses, 2 e 5 anos).
Aplicador
Panos de
proteção
Zona de
tratamento

Antes

Zonas tratadas

Despues

Criolipólise
Áreas de tratamento recomendadas:
abdômen
ﬂancos
culote
interno de coxa
região lombar
braços
Tratamentos personalizados:
Sem sucção – não invasivo – confortável
Sugestões de aplicação e tratamento:
Identiﬁcar as áreas a serem tratadas
Colocar a manta entre a pele do paciente e o aplicador. Assim se
consegue que o frio seja transmitido diretamente às células de
gordura e melhora a percepção do paciente na interface
aplicador/ pele.
A temperatura varia de 10°C até -10°C e conforme a área a ser
tratada se usará mais ou menos tempo com maior ou menor
temperatura.
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A duração do tratamento depende da extensão da área a ser
tratada e do número de aplicações para completar a área.
Trate varias áreas em uma única sessão:
2 aplicadores para área abdominal
1 aplicador para cada ﬂanco
2 aplicadores para área dorsal inferior
Cada aplicação tem uma duração mínima de 20 até 60 minutos
por área, depende da profundidade do tecido adiposo e da
tolerância do paciente.
O intervalo entre uma sessão e
outra (mesma área) é de no
mínimo 20 dias, para que a
resposta inﬂamatória alcance um
nível histológico efetivo.
Aspectos para levar em
consideração:
Os resultados são progressivos,
o máximo nível de resposta se
observa do 2° até o 4° mês,
dependendo do caso, sendo essa
a resposta sustentada ao longo
do tempo.
No entanto, depois da primeira
sessão já se observa resultados.

Resultados na primeira sessão! Tratamento efetivo na redução
da gordura localizada!

Detalhes Técnicos
Fryss
Peso Total: 45,5Kg
(Equip. + acessórios + embalagem)

Dimensões:
Alt: 108cm
Larg: 45cm
Prof: 70cm

