Wat is Cryo lipolyse?
Tijdens de Body-wizard Duo cryo lipolyse behandeling wordt het vet plaatselijk
bevroren, wat vervolgens op een natuurlijke manier door het lichaam wordt
afgevoerd. Geen naalden, geen speciaal dieet, geen operatie en bovenal geen
hersteltijd!
Het onderliggende vetweefsel in het behandelgebied wordt heel nauwkeurig gekoeld
middels een non-invasieve behandelkop, welke het oppervlakkige huidweefsel niet
aantast.
Wanneer vetcellen worden blootgesteld aan extreme kou wordt een natuurlijk
verwijderingsproces van de vetcel in gang gezet en dit zal de vetlaag geleidelijk
dunner maken. Door het verminderen van het aantal vetcellen is het resultaat een
zichtbare vermindering van vetophopingen.
Gemiddeld geeft elke Body-wizard Duo cryo lipolyse behandeling een vetreductie
van 20% in de behandelde gebieden.
Over het algemeen is men na 3 behandelingen tevreden met het gerealiseerde
resultaat.
Tussen deze opeenvolgende behandelingen ligt een periode van gemiddeld 8 tot 12
weken.
Bij gebruik van de kinkop op het gelaat ligt een periode van 6-8 weken tussen de
behandelingen. De resultaten zullen na een periode van twee tot drie maanden
zichtbaar zijn.

Het vet blijft weg

Het aantal vetcellen vermindert aanzienlijk door de behandeling.

Voorbereiding:
Voor iedere behandeling word er een advies gesprek gepland. Dit gesprek duurt +/60 minuten.
Hierbij worden u wensen besproken. En er word samen gekeken naar een optimaal
behandelplan wat aansluit bij u wensen en een reëel verwachtingspatroon.
Er word gemeten en foto’s gemaakt van de behandelende zone.

De Body wizard Duo is geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

Te behandelende zones:

.

Na de behandeling dient u voldoende water te drinken minimaal 1.5L. Als laatste
stap wordt het vet afdrijvende Cosbeau Slimming Serum op de behandelde zone
aangebracht. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken dient het Cosbeau
Slimming Serum gedurende de gehele behandelingscyclus ook thuis gebruikt te
worden.
(Het Cosbeau Slimming Serum kan ook aangebracht worden op niet behandelde
zones.)

Prijslijst
Intakegesprek ( 60 minuten)
Kin kop
1 zone per plaatsing
S kop (2 plaatsingen)
Cosbeau Slimming serum

€25,€135,€140,€230,€59,95

Pakketten
Brons:
1 zone naar keuze 3 behandelingen van 60 minuten. €294,Zilver:
2 zones naar keuze 3 behandelingen van 60 minuten. €588,Goud:
2 zones met kin zone 3 behandelingen van 60 minuten. €814,Platinum:
4 zones naar keuze 3 behandelingen van 60 minuten. €1176,+
Cosbeau Slimming Serum twv. €59.95
Bij alle pakketten is het intake gesprek inbegrepen.

