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Opis urządzenia

Opatentowane urządzenie do terapii kontrastami i kriolipolizy, 
zaprojektowane do użytku przez kosmetyczki, fizjoterapeutów 
i lekarzy. Stosowane w zabiegach kosmetycznych służy 
między innymi do wyszczuplania, ujędrniania, odmładzania 
ciała i twarzy oraz zabiegów relaksacyjnych i spa.

Therapy Cool
abaCOsun

•	redukcja cellulitu;

•	detoksykacja i drenaż – stymulacja 

wydalania nadmiaru płynów z or-

ganizmu;

•	nawilżanie, odżywianie i dotlenia-

nie tkanki;

•	ujędrnianie;

•	wzmacnianie systemu immunolo-

gicznego;

•	działanie przeciwzmarszczkowe.

Terapia kontrastami jest pomoc-

na także w przypadku: fibromialgii,	
chronicznego	zmęczenia,	zabiegów	
z	zakresu	medycyny	sportowej,	re-
habilitacji	i	suchej	balneoterapii.

Urządzenie umożliwia wykona-

nie automatycznej terapii kontrasta-

mi w kombinezonie oraz manualnej 

sondą. Metoda manualna służy także 

do zabiegów przeciwzmarszczkowych 

i miejscowej krioterapii.

abaCOsun
tel. 58 664 64 51

www.abacosun.com.pl

Terapia kontrastami
Terapia kontrastami polega na na-

przemiennym poddawaniu ciała 

i (lub) twarzy zmianom temperatury. 

Naturalną odpowiedzią organizmu na 

zmiany temperatury jest polepszenie 

cyrkulacji krwi, dotlenienie, odżywie-

nie i nawilżenie tkanek. Z drugiej stro-

ny krew dostarczana do miejsc pod-

danych zabiegowi w fazie zimnej po-

biera ciepło z komórek tłuszczowych. 

Tak więc jednocześnie następuje pro-

ces ujędrniania i odżywienia tkanek 

oraz spalania tłuszczu, co prowadzi do 

zmniejszenia obwodów ciała. Zabiegi 

zwężają i rozszerzają naczynia krwio-

nośne, zmuszając je do gimnastyki.

Pierwszy efekt zabiegów to uczucie 

błogości i głębokiego relaksu, a w fa-

zie zimnej dochodzi do reaktywacji 

organizmu, podczas której pacjent 

odczuwa lekkość i relaks wywołany 

zwiększeniem witalności i energii.

działanie zabiegów:
•	wyszczuplanie, stymulacja spalania 

tkanki tłuszczowej;

Therapy Cool –  
rodzaje zabiegów

Kriolipoliza bez podciśnienia
Kriolipoliza w sposób selektywny 

i kontrolowany niszczy komórki tłusz-

czowe bez naruszenia otaczających 

struktur. Jest to nieinwazyjny zabieg 

polegający na obniżeniu temperatu-

ry tkanki tłuszczowej w celu zaindu-

kowania procesu degradacji adipocy-

tów bez uszkodzenia innych komórek.

Przedłużone działanie zimna na 

tkankę tłuszczową wywołuje śmierć 

komórek tłuszczowych. Zdegradowa-

ne komórki tłuszczowe zostają na-

stępnie wyeliminowane z organizmu.

Kriolipoliza	w	Therapy	Cool	cha-
rakteryzuje	się	zaawansowaną	tech-
nologią	 kontroli	 temperatur	 oraz 

unikalną aplikacją. Aplikatory krio są 

elastyczne i dopasowują się do ciała. 

Umożliwiają skuteczną transmisję ni-

skiej temperatury bez stosowania pod-

ciśnienia. Dodatkowo działają one na 

większy obszar ciała niż standardowa 

metoda z podciśnieniem.

Światowa 
nowość

prezentacje


