
Øker dramatisk effekten av Cryo 21 med kun  
20 minutter oppvarming før kuldebehandlinger
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Målrettet slank med

• Målbare resultater allerede etter første behandling
• Overbevisende effektiv mot cellulitt på lårene
• Lindrer smerter ved giktproblemer og øker velvære

Annenhver nordmann er for tykk, sier statistikken. Flere og flere vil gjerne være slankere et 
eller flere steder på kroppen og mange har allerede forsøkt forskjellige slankekurer. Å gjen-
nomføre en slankekur over lengre tid skaper, for de fleste, store problemer. I tillegg mister 
man også vekt på de stedene man minst ønsker.

Å slanke seg målrettet er hemmeligheten bak suksessen med Deep Heats dybdevarme-be-
handling. Kvinner vil helst slanke seg over lår, hofter og rumpe og for menns vedkommende 
er det magen som skaper det største figurproblemet. Det er nettopp på disse stedene Deep 
Heat er så effektiv. Fem varmebelter blir lagt rundt kroppen. Varmen fra beltene kan bli opp-
til 40°C, alt ettersom hvordan den stilles inn.

Men hva skjer egentlig i kroppen i løpet av 50 minutters behandling?
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Bildet viser at temperaturen er høyest 
i kroppens sentrum. De ytterste områ-
dene, hvor temperaturen er lavest og 
fettcellene er lagret, er de områdene 
hvor varmebeltenes infrarøde varme- 
stråler trenger dypt og effektivt inn.

Illustrasjonen nedenfor viser huden med fettvevet og de enkelte fettcellene. I fettve-
vet er det et nett av fine blodkar. Ved gjentatte behandlinger blir virkningen mange-
doblet, da det skjer en utvidelse av blodkarene. 
Blodsirkulasjonen i fettvevet blir ved gjennomvarming varig forbedret og den øken-
de blodsirkulasjonen medfører rensing av kroppen. Stoffskiftets avfallsprodukter blir 
transportert bort.

Van-’t-hoff’sches RGT-regel er her illu- 
strert i en kurve som klart viser den di-
rekte sammenhengen mellom tempera-
tur og forbrenningsevne. En forhøyelse 
av temperaturen, som man oppnår med 
Deep Heats dybdevarme, fører til akti-
vering av enzymvirksomheten og stoff-
skiftet. Fettcellene blir kraftig nedbrutt.

2 behandlinger med Deep Heat 
og Cryo 21.
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For å gjøre resultatene med Deep Heat synlige straks, skal problemsonene måles 
nøyaktig før og etter behandlingen.

En Deep Heat består normalt av 12 behandlinger, hvor man bør ta to behandlinger 
per uke. Det er ikke nødvendig å overholde en streng diett under Deep Heat-kuren, 
men for å optimalisere resultatet, anbefales dog å følge en 1200 kaloriers diett hvor 
det legges vekt på kullhydratfattig og proteinrik kost.
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Dette apparatet gjør det mulig å mål-
rettet redusere de stedene hvor Deep 
Heat varmebeltene er plassert. Selve 
behandlingen er både behagelig og 
avslappende.

Deep Heat består av en styreenhet og fem varmebelter, testet og prøvd i England og 
naturligvis CE-godkjent. Apparatet og varmebeltene er tilnærmet uslitelige og kom-
mer med 1 års fabrikkgaranti.

TEKNISKE DATA:
Inngangsspenning: 220V, 50Hz
Yteevne:  300 W
Mål (styreenhet): 44 x 15 x 26 cm
Bandasjemateriale: Sikker, vanntett, myk og strekkfast bomullstekstil
Temperatur:  0°C - 60°C
Fuktighet:  <85%


