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VARME, KULDE OG STRØM FOR OPTIMALE RESULTATER

Osmo Therm 21 utnytter egenskapene med varme og kulde 
samt to programmer med elektrisk strøm for å bekjempe  

cellulitter, overflødig lokalt fett og slapp hud og gir samtidig  
klienten en følelse av velvære, friskhet og vitalitet.

KULDE KROPP
KULDE ANSIKT

VARME

STRØM
2 TYPER

VARME OG KULDE GIR TERMISK EFFEKT
• Ansiktsløft og figurforming 
• Fjerning av rynker, dobbelthake, uønsket fett og «grevinnearmer»
• Anti-betennelseseffekt; reduserer muskelsmerter og senebetennelser
• Øker stoffskiftet og fettforbrenning
• Øker blodstrømmen i mikrosirkulasjon
• Fjerner væskeansamling og stimulerer lymfedrenasje
• Alle behandlinger er smertefrie, helt trygge, CE-godkjent og uten bivirkninger

FØR ETTER

1 OPPSTRAMMINGS- OG 2 FETTFJERNINGSBEHANDLINGER



OSMO THERM     KULDE, VARME OG STRØM- 
BEHANDLING ER EN NY OG REVOLUSJONERENDE 
METODE SOM GIR UMIDDELBAR OG VARIG EFFEKT!

Osmo Therm kulde, varme og strømbehandling 
er nå endelig i Norge. En ny og mer avansert 
utgave av Cryo 21. Det Karolinska Institutet 
i Stockholm har forsket på kuldebehandling 
(Cryoterapi) av fettceller. Deres studier viser 
at når man tilfører «hvitt fett» kulde, vil dette 
fremme veksten av blodårer som omdanner det 
hvite fettet til brunt fett. Det brune fettet er mye 
lettere for kroppen å forbrenne. Kuldebehandlin-
gen (Cryoterapi) er CE-godkjent og er helt trygt 
og ufarlig uten noen former for bieffekter. Be-
handlingen kjennes kun som en behagelig kjølig 
massasje.
 
Vår metode er helt ulik andre cryometoder da 
kuldesonden vår beveges manuelt på de  steder 
man ønsker å fjerne fett og det er ingen lang 
ventetid før du ser resultatet.

AVANSERT TEKNOLOGI
Vår metode er rett og slett genial ved at vi kan 
behandle alle steder på kroppen: Fjerne grevin-
nearmer, dobbelthake, magefett og cellulitter. 
Osmo Therm er en terapeutisk behandling for 
fjerning av fett uten kirurgi. Osmo Therm skaper 
et termisk sjokk ved at temperaturen i fettcellene 
reduseres. Denne prosessen kalles apoptose som 
resulterer i en gradvis degenerering og elimine-
ring av døde fettceller.

Dette skjer ved at maskinen reduserer tempe-
raturen i området fra 34°C til kun 8°C og dette 
uten at kunden føler noen form for kulde. Etter 6 
behandlinger er det vanlig at kunden har mistet 
mange cm rundt livet og flere størrelser og det 
helt permanent uten noen form for kirurgi.

KOMBINASJONEN AV KULDE, VARME OG STRØM 
Denne behandlingen, med sin ekstraordinære løfteeffekt, 
motvirker slapp hud i ansikt og på kropp. Ved å heve og senke 
temperaturen i bindevevet og aktivere fibroblastene til å pro-
dusere nytt kollagen og elastin, blir det en naturlig vevskom-
primering og spenningseffekt.

FØR ETTER

1 HALSOPPSTRAMMINGSBEHANDLING

CRYO LIPOLYSE SETTER IGANG
APOPTOSE I FETTCELLENE

NEDBRYTING AV FETTCELLER

CRYOBEHANDLING SETTER IGANG 
APOPTOSE I FETTCELLENE

NEDBRYTING AV FETTCELLER



2 STRØMPROGRAMMER
Mikrostrømmer stimulerer prosessene til å re-
dusere ødem ved å trekke vann fra de dypeste 
lagene av hypodermis. Øker produksjonen av 
fibroblaster, som er fundamentale celler for pro-
duksjon av kollagen, elastin og hyaluronsyre.

Takket være spesielle bølgeformer induseres  
åpningen av elektrofølsomme kanaler, kalt hy-
drofile makroporer (”strømgjerdet i huden”),  
øker permeabiliteten i hudens overflate. Alle 
produktene i serien er mikroionisert som gjør at 
de aktive ingrediensene lettere kan flyte gjennom 

”strømgjerdet”. Dette fenomenet gjør at de aktive 
ingrediensene, spesielt produsert for denne typen 
behandling, finnes i produktene i de kosmetiske 
seriene Linea 21 og 21mila, virker i dybden.

• Reduksjon av fettceller

• Reduksjon av cellulitt

• Avgiftning

• Reduksjon av hevelser og ødem

• Større kompaktitet av huden

• Eksepsjonelt effektiv som en anti- 
aldringsbehandling, i stand til å 
redusere rynker, fukte og stramme 
opp huden i ansikt og på hals

• Økt elastisitet i vev

• Mikrosirkulasjonsstimulering

• Reoksygenering av hud

FØR ETTER

3 MAGEBEHANDLINGER



KURS OG SEMINARVIRKSOMHET

OSMO THERM FJERNER FETT 
UTEN KIRURGI - GÅ NED I  
STØRRELSE ETTER KUN 6  
BEHANDLINGER!

Dui Clinique AS gjennomfører kontinuerlige kurs 
slik at du lærer å bruke apparatet på en profesjo-
nell måte.  Her tar vi for oss både selve prosessen 
ved bruk av Osmo Therm og en grunnleggende 
innføring i teorien bak dette suksessrike konsep-
tet.

Det er viktig at alle som skal jobbe med 
apparatet også kjenner til hva som skjer 
i kroppen til kundene under behand-
ling.

Dette for å etablere trygghet hos kun-
den. Det er også viktig å lære hvordan 
man takler en salgssituasjon samt ta 
del i våre markedsføringsstrategier med 
flyers, brosjyrer, lokalannonser, plakater 
etc.

Vår Beauty Boss Business School hol-
der onlinekurs og seminarer. Kom og prøv mas-
kinene selv, enten på et av våre seminarer eller i 
våre lokaler i Tønsberg.

Osmo Therm-behandlingen tar 20-30 minutter. Terapeu-
ten behandler det samme stedet én gang hver 14. dag, da 
det tar ca. 2 uker før alle de døde fettcellene skilles ut av 
kroppen. Etter 6 behandlinger er som regel det ønskede 
resultatet oppnådd. Har kunden både magefett, grevinne-
armer og dobbelthake, kan disse behandles uavhengig av 
hverandre. 

Osmo Therm-behandling kan fjerne spenninger i muskler 
samt symptomer fra traumer etter kvestelser. Videre kan 
den hjelpe hud- og helseterapeuter med å fjerne uønsket 
fett og rynker i ansikt samt dobbelthake. 

Osmo Therm er designet for også å kunne hjelpe mass- 
ører, frisører, fysioterapeuter, kiropraktorer og annet helse- 
personell samt hud- og helseterapeuter. Den har en anti-
betennelseseffekt; den reduserer muskel- og senebetenn- 
elser, og muskelsårhet grunnet opphopning av melkesyre  
i musklene.

FØR ETTER

Fettfjerning - Resultat etter 6 behandlinger

Grevinneheng - Resultat etter 1 behandling

SMERTEBEHANDLING
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