
CRY-O nr kat. 1731.Z
•  Opatentowany system płytek zabiegowych ICEPAD 
(krioterapia + masaż wibracyjny) - Patent nr 201230706
•  Gotowe programy zabiegowe dla różnych obszarów 
ciała i różnej grubości tkanki tłuszczowej
•  Time Alert - system bezprzewodowej komunikacji
z urządzeniem
Standardowe wyposażenie: 2 płytki zabiegowe ICEPAD  

Krioterapia
Max liczba płytek zabiegowych:  4 (niezależnie regulowane)
Moc płytki zabiegowej:  100 W
Minimalna temperatura płytki: -5˚C 
System chłodzenia:  woda

Wibracje
Max poziom:  4 (ciągły)
Poziom wibracji: regulowany (0-100%)

Wymiary: wysokość      1320 mm
 szerokość        404 mm
 głębokość        507 mm

Waga: 50 kg

SlandiCo®, 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 12, tel. 22 7239019
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Kobieta, 40 lat
obszar zabiegów: brzuch
Po 4 zabiegach ubytek 5 cm 

Mężczyzna, 43 lata
obszar zabiegów: brzuch i boki 
Po 2 zabiegach ubytek 4 cm

Kobieta, 51 lat
obszar zabiegów: brzuch
Po 4 zabiegach ubytek 5 cm 

Efekty  zabiegów CRY-O

kriolipoliza CRY-O



 TIME ALERT
Innowacyjny ekskluzywny system bezprze-
wodowej komunikacji z urządzeniem 
- Time Alert - gwarantuje terapeucie 
efektywne wykorzystanie czasu pracy. 
Time Alert zapewnia „na odległość” stały 
nadzór nad pacjentem i kontrolę nad 
prawidłowym przebiegiem zabiegu. 

 PŁYTKI ZABIEGOWE ICEPAD
CRY-O jest najbezpieczniejszym urządzeniem na 
rynku. Unikalna konstrukcja płytek zabiegowych 
ICEPAD zapobiega wystąpieniu szoku termiczne-
go, odmrożeniom, nie powoduje zwiotczenia 
skóry, nie wywołuje krwiaków oraz zmniejsza 
dyskomfort związany z odczuwaniem zimna. 
Powłoka z tworzywa sztucznego sprawia, że 
zabiegi są całkowicie bezpieczne. CRY-O jest 
jedynym urządzeniem wyposażonym w opaten-
towany system płytek zabiegowych ICEPAD 
łączących krioterapię z masażem wibracyjnym.

 CHUSTECZKI CRY-O
Chusteczki zabiegowe 
do krioterapii stanowią 
dodatkową osłonę dla 
skóry. Zawierają aktywne 
substancje o działaniu wy-
szczuplającym i przeciw-

cellulitowym, m.in. Nilumbo Nucifera 
Leaf Extract (Indian Lotus) - ten aktywny 
składnik zmniejsza odkładanie tłuszczu 
poprzez aktywację lipolizy, hamuje 
wchłanianie tłuszczów i węglowodanów 
oraz przyspiesza metabolizm. 

 CRY-O
CRY-O jest urządzeniem przeznaczonym do likwidacji lokalnej tkanki tłuszczowej z zastosowaniem 
krioterapii połączonej z masażem wibracyjnym. CRY-O wykorzystuje zaawansowaną technologię 
chłodzenia, która selektywnie atakuje komórki tłuszczowe w celu ich eliminacji, nie naruszając 
pozostałych tkanek, skóry, mięśni i nerwów. CRY-O jest jedynym urządzeniem łączącym krioterapię 
z masażem wibracyjnym.

 KRIOLIPOLIZA
Kriolipoliza jest nieinwazyjną metodą polegającą na chłodzeniu tkanki tłuszczowej w celu spowo-
dowania jej rozkładu. Komórki tłuszczowe (adipocyty) są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe 
szczególnie wrażliwe na działanie niskich temperatur. Na skutek chłodzenia z adipocytów uwalnia-
ne są lipidy, następnie pochłaniane przez makrofagi i transportowane przez układ limfatyczny. Jest 
to rewelacyjny i bezinwazyjny zabieg, dający wyraźne i długotrwałe efekty redukcji grubości tkanki 
tłuszczowej. Ochłodzone komórki tłuszczowe umierają i stopniowo są eliminowane z organizmu, 
w wyniku czego grubość warstwy tłuszczowej maleje. 

 MASAŻ WIBRACYJNY
To, czym technologia CRY-O różni się od większości metod krioterapii jest połączenie krioterapii 
z klinicznie przetestowanymi wibracyjnymi sekwencjami masażu, które optymalizują komfort 
w trakcie terapii i generują znacznie lepsze wyniki.
Wibracje działają w sposób mechaniczny przyspieszając lokalny przepływ krwi i stymulując 
lipolizę, jednocześnie poprawiają napięcie mięśni oraz wspomagają odprowadzanie toksyn. 
Masaż wibracyjny zmniejsza odczuwanie chłodu przez pacjenta. 

CRY-O jest systemem modułowym: może pracować z 1, 2, 3 lub 4 płytkami zabiegowymi ICEPAD, 
zależnie od potrzeb. Płytki ICEPAD mogą być stosowane na różnych obszarach ciała. Mogą działać 
na kilku obszarach w tym samym czasie. Duży obszar roboczy płytek pozwala przeprowadzać 
zabiegi miejscowe w trakcie tej samej sesji.  

W wyniku testów klinicznych 
przeprowadzonych z wykorzysta-
niem gotowych programów 
zabiegowych aparatu CRY-O 
stwierdzono spektakularne efekty 
po wykonaniu 2-4 zabiegów, bez 
stosowania specjalnej diety. 


