Cryolipolysis fedtreduktion med

Kolibri C4
Frys fedtet væk!
• En times behandlingstid
• Ingen operation
• Ingen nåle
• Ingen sygedage

Maskinens udformning

Fordele ved Kolibri C4
•

Fire forskellige størrelser håndtag, let
behandling af hele kroppen.

•

Mulighed for tre minutters opvarmning
inden nedkøling.

•

Fire håndtag der arbejder samtidigt,
sparer behandlingstid.

•

•

Der medfølger to af hver håndtag.

Super stærkt kølesystem sikrer nedkøling
ned til en behandlingstemperatur på
-15°C.

•

Unikt håndtag til dobbelthagebehandling.

•

Ingen operation, ingen risiko, intelligent og
brugervenlig betjening.

•

Med sikkerhedsafbryder for kunden.

•

Ingen behov for sygemelding for kunden.

Kolibri C4
specifikationer
Håndtag:

4 forskellige håndtag

Håndtag skærm:

5 tommer touchskærm

Vakuum:

0kpa - 100 kpa

Håndtag størrelser:

Stort håndtag A: 		
Mellem håndtag B1: 		
Mellem håndtag B2:		
Lille håndtag C:			

Betjeningsskærm:

10,4 tommer touchskærm

Køletemperatur:

+5°C til -15°C

Køling systemer:

Vindkøling, vandkøling og køling i håndtag

Indgangseffekt:

2500W

Udgangseffekt:

1600W

Dimension:

1160*508*620mm

Nettovægt:

45kg

Sikringsspecifikation:

Ø5*25 15A

Spænding:

AC220V±10%, 10A;50HZ / AC110V±10%10A, 60HZ

220*76*125mm
160*56*65mm
160*56*65mm
125*45*70mm

Kolibri C4
Som standard medfølger otte håndtag.
Med disse håndtag kan du behandle næsten hele kroppen med
fedtfrysning.

1. CryoMaxi

2. CryoMidi

3. CryoMini

4. CryoFlat

Specifikationer - håndtag
Sugekop
Sugekoppen er fremstillet af blød silicone,
så hele behandlingsprocessen er behagelig.

Håndtag
Håndtaget er opbygget med
otte køleplader, den laveste
behandlingstemperatur der kan
opnås er -15°C.

Touchskærm
5.0 tommer touchskærm, der tydeligt
viser behandlingsparametre.
Tre minutters opvarmning først giver en bedre
blodcirkulation af de ønskede områder for at
opnå de bedste behandlingsresultater.
To temperatursensorer på hver side, sikrer
temperaturregulering.

Fedtreduktion versus vægttab
Antallet af fedtceller i vores kroppe bliver
udviklet til et fast antal i vores teenageår.
At miste eller gå ned i vægt øger eller
mindsker normalt ikke antallet af fedtceller.
I stedet ændrer det størrelsen på fedtcellerne.

De behandlede områders fedtceller dør
derefter og over tid afstøder kroppen de døde
fedtceller naturligt og efterlader en mere
skulptureret krop. Deraf kommer udtrykket Ice
Shaping.

Figur 1.0

1.0 Fedtceller efter typisk
vægttab
Efter slankekure og
vægttab bliver fedtcellerne
mindre, men antallet af
fedtceller forbliver det
samme. Når vægten øges,
bliver fedtcellerne større.

2.0 Fedtceller efter
Cryolipolyseproceduren
Cryolipolysisfedtfrysningsproceduren
reducerer antallet af
fedtceller i behandlede
områder med ca. 20 til
25%.
Fedtcellerne elimineres
naturligt og de udvikles
ikke i et andet område i
kroppen.

Figur 2.0

Før og efter fotos

Priser

Køb med franchiseaftale:

Køb uden aftale:

Kolibri IV-Cryopro med 8 håndtag kr.
149.500.

Kolibri IV-Cryopro med 8 håndtag kr.
149.500.

Ønsker du at være en del af en kæde
og nyde godt af fælles markedsføring,
hjælp til opstart, faglig sparring,
uddannelse, drift af hjemmeside inkl.
sikkerhedspakker, bookingsystem og
serviceaftale inkluderet, kr. 3.500 pr.
måned.

Der kan tilkøbes serviceaftale kr.
1.000 pr. måned.

Køb af klinikudstyr:
•
•
•
•

Ekstra håndtag kr. 4.500
Gynækologleje kr. 15.000
G5 massagemaskine kr. 6.500
Radierende shockwavemaskine
kr. 24.500

Der er mulighed for at lease Kolibri IV-Cryopro
maskine til kr. 3.068 pr. måned og 0 kr. i
udbetaling.
Der kan også laves aftale om leasing af de
øvrige produkter.
Alle priser er angivet ekskl. moms.

Hvorfor Kolibri C4

Øget efterspørgsel

Øg din fortjeneste

Øget efterspørgsel efter ikkeinvasive behandlinger

Mulighed for god indtjening,
tjen hurtigt maskinens pris
hjem

Stort kundepotentiale

Garanti

Markedet efterspørger
de nyeste behandlingsmuligheder, for både
mænd og kvinder

1 års garanti - der kan
tegnes serviceaftale

Instruktion

Certifikat

Dansk brugermanual og
e-læringsmateriale
medfølger

Træning, uddannelse og
certificering er inkluderet i
købsprisen

Support

Franchise

Professionelt serviceteam
inkl. telefonstøtte og
udekørende servicetekniker

Få støtte ved at være med i
et kædekoncept, vi hjælper
med at realisere din drøm

Ofte stillede spørgsmål #1
Hvor mange behandlinger er der behov
for?
Behandleren udarbejder en individuel
behandlingsplan, der er skræddersyet til
kundens mål.
Kolibri Ice Shaping maskinen har flere
applikatorer, så det er muligt for en kunde at
få flere områder behandlet på én gang.
Der kan være behov for mere end én
behandling på et område.

vende tilbage til normal aktivitet efter endt
behandling.

Hvor lang tid varer hver behandling?
En behandling varer fra 15 til 50 minutter alt
afhængig af behandlingsområdet.

Er behandlingen sikker?
Cryolipolysis-proceduren er godkendt af
sundhedsmyndigheder verden over.

Kan behandlingen fjerne dobbelthage?
Der medfølger et specielt håndtag til
behandling af dobbelthage og resultatet ses
ofte umiddelbart efter behandlingen.

Hvem må ikke få behandlingen?
Behandlingen er ikke for alle og må ikke
udføres hvis kunden er under 18 år, er gravid
eller ammer, får blodfortyndende medicin,
har indopereret fremmedlegemer f.eks.
pacemaker, har betændelse, sår eller eksem
i det ønskede behandlingsområde eller har
kuldeallergi.

Kan behandlingen reducere fedt på hele
kroppen?
Maskinen kan udføre behandling på næsten
alle synlige fedtdepoter.
For kvinder på arme, bh-fold, øvre mave,
nedre mave, flanker, venusbjerg, hofter, baller,
yderlår og inderlår samt dobbelthage.
For mænd på arme, bryst, øvre mave, nedre
mave, flanker, venusbjerg, hoft, baller, yderlår
og inderlår samt dobbelthage.
Hvordan føles det?
Når nedkølingen begynder i løbet af få
minutter, føles en intens kulde, som spredes i
området.
Under behandlingen mærkes en trækning i
huden, en mild klemning, kulde og en kriblen
på behandlingsstedet. Disse fornemmelser
falder, når området bliver følelsesløst.
Efter behandlingen mærkes en prikkende
følelse og området skal efterfølgende
masseres i op til 5 minutter. De fleste er
normalt i stand til at

Hvor forsvinder fedtet hen og er resultatet
permanent?
Når de behandlede fedtceller er krystalliseret
(frosset), dør de og elimineres fra kroppen
som affaldsstoffer.
Når de behandlede fedtceller er udskilt af
kroppen, er de væk for altid.

Er der nogen bivirkninger?
Efter behandlingen kan der være mindre
bivirkninger såsom midlertidig rødme,
hævelse, fasthed og hudfølsomhed. Disse
bivirkninger er midlertidige og forsvinder
normalt inden for få dage eller uger.
Kan kunden vende tilbage til normal
aktivitet efter behandlingen?
Behandlingen er ikke-kirurgisk, så kunden kan
typisk vende tilbage til normal aktivitet eller
arbejde med det samme efter behandlingen
er afsluttet.

Ofte stillede spørgsmål #2
Kunden har fået en behandling og hvad
nu?
Sørg altid for at planlægge en opfølgende
samtale med kunden for at gennemgå
resultatet og muligheden for yderligere
behandlinger. Anbefal kunden at opretholde
en sund livsstil efter behandlingen, da
kroppen går i gang med en udskilningsproces.
Det anbefales kunden at afholde sig fra
alkohol i op til en uge efter behandlingen og
drikke rigelige mængder vand, foruden daglig
massage på det behandlede område.
Hvornår kan der ses resultater?
Ændringer kan ses 2-3 uger efter
behandlingen og det endelige resultatet efter
40-60 dage. Kroppen fortsætter med at skylle
døde fedtceller ud i op til 4 til 6 måneder efter
behandlingen.
Skal kunden tage kosttilskud eller følge et
strengs diæt- og motionsprogram?
Der kræves ingen kosttilskud. Dette er ikke
et diæt- eller træningsprogram, så kunden
behøver ikke at ændre nogen livsstilsvaner,
men det er altid en god ide at opretholde en
sund livsstil og minimere alkoholindtaget.

