
 

 

Proshock Ice™ erbjuder en unik kom-
bination av cryolipolys  och stötvågstera-
pi för att reducera celluliter och oönskade 
fettdepåer på kroppen.

Vissa områden på kroppen där man får 
ansamlingar av fettdepåer är svåra att 
påverka genom kost och träning. Detta 
är en icke kirurgisk metod som är my-
cket effektiv. Fatfreezing innebär att man 
genom kyla kan reducera underhudsfett 
permanent. Metoden är väl dokument-
erad och klinisk studie finns som bev-
isar metodens effektivitet. Man ser resul-
tat på ca 15 dagar men det tar upp til 60 
dagar innan man når fullt resultat. Efter 
en till två veckor  kan man göra ytterlig-
are behandling. 

Fettreducering genom nedkylning kallas 
cryolipolys och bygger på en teknik som 
innebär att man med ett munstycke kyler 
ned behandlingsområdet. Huden kyls ned 
till ca 3 grader samt underhudsfettet till ca 
6 -7 grader i 30 minuter minuter/område. 

Huden tar inte skada av detta men fettcel-
lerna som är känsligare för nedkylning får 
en permanent skada och försätts i en så 
kallad apoptos vilket innebär en program-
merad celldöd. De skadade fettcellerna 
börjar brytas ned och transporteras till 
levern där de tas omhand och förbränns. 
studier har visat att man inte får några 
förhöjda blodfetter eller levervärden. 
Fettceller som är förstörda är permanent 
borttagna, kroppen bildar heller inte nya 
fettceller på det området.

Cellulitbehandling med stötvågsterapi är 
ett nytt sätt att släta ut huden och ändra 
formen vid celluliter. Detta görs med dju-
pgående stötvågsterapi. Behandlingen 
har visat sig ge mycket bra resultat på de 
annars så svårbehandlade celluliterna. 
Behandlingen är inte särskilt smärtsam 
och du kan återgå till jobb och träning 
direkt efteråt.

Permanent fett- och
cellutlItreducerIng.

Unik kombination av cryolipolys och 
stötvågsterapi. Helt utan kirurgiska ingrepp.

lanserIng

 Proshock Ice™ Permanent fett- och cellulItreducerIng

Fettreducering mage före

Efter 2 behandlingar Efter 5 behandlingar Efter 6 behandlingar

Fettreducering mage före Celluliter före
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Den medicinska CE-
märkningen visar att 
kraven på säkerhet, 

hälsa och miljö uppfyllts 
och att föreskriven proce-
dur följts för alla berörda 
direktiv.

Preswede aB är cer-
tifierade enligt isO 
13485:2003 Medicinsk 

Kvalitet standard av Norske 
Veritas. Det innebär att företaget 
arbetar efter fastlagda, överen-
skomna och dokumenterade ru-
tiner i allt som kan påverka kvali-
tén hos produkter och tjänster.

medIcInskt ce-märkt Iso 13485:2003

teknIsk sPecIfIkatIon
Färg: Maskin: svart

Handtag: grå

storlek Maskin (HxBxD): H: 123 cm
B: 55 cm (övre sidan) 38 cm (nedre sidan)
D: 45 cm (övre sidan) 48 cm (nedre sidan)

Vikt: 30 kg

Värmeväxlare: Vattenkyld med elektrisk pump och radiator

Frekvens: Från 1 till 16 Hz

Freezing probe: Justerbar temperatur (-5 ° / +10 ° C)

shockWave probe: Tillämpad del: silikon Bioxil-64
Behandlingsyta: 4 cm²

iP skyddsnivå: iP 20

Volt: 250V

skärm: lCD Touchscreen i färg

certIfIerad & godkänd teknIk

freezing probe 
Utrustad med vakuum 
för cryolipolys.

shockWave probe
stötvågor för 
behandling av oön-
skade fettdepåer 
och celluliter.

 serVIce och suPPort
Vid köp av maskin ingår 1 års ga-
ranti, utbildning samt startpaket in-
nehållande allt du behöver för att 
komma igång med behandlingarna. 
Marknadsföringsmaterial i form av 
flyers, posters, annonsförslag samt 
listning på vår hemsida www.dinsa-
long.com. Du får även tillgång till full 
service och support vad gäller be-
handlingsfrågor, marknadsföring och 
teknisk service.
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Exklusiv återförsäljare för PROsHOCK iCE™ i sverige:

 BehandlIngsresultat
•	 Reducering	av	celluliter	grad	1-3
•	 Fettreducering	kropp
 

 klInIska studIer
	•	 Kliniska studier har gjorts som bevisar metodens
 effektivitet. 


