BLOG.9
“ OVERTOLLIG

VET BEVIEZEN EN

VOEDINGSSUPLEMMENTEN ”

- KRISTAL SKIN & LASER CLINIC SEPTEMBER 2020,
LIEVE LEZERS,

BEN JE BEZIG MET EEN GOEDE LEEFSTIJL EN VOEDING, MAAR
GAAN DE LAATSTE VETOPHOPINGEN NIET WEG! WACHT DAN NIET
LAN GER EN LEES HIERONDER VERDER IN ONZE BLOG
OVER VETBEVRIEZEN EN VOEDINGSSUPLLEMENTEN.
VEEL LEESPLEZIER!

Hoe ziet een behandeling voor vetbevriezing
eruit?
1.

Als allereerst krijgt u een intake om te kijken
of u geschikt ben voor een behandeling met
de Cryolipolyse (het apparaat voor
vetbevriezing).

Als u geschikt bent kunt u vaak meteen een
behandeling krijgen.
2.

U wordt gemeten, er worden foto’s gemaakt
en dan krijgt u een korte behandeling met de
LPG om de vetcellen actief te maken.

3.

Vervolgens krijgt u de behandeling met de
cryolipolyse (duurt vaak tussen de 50-60
minuten)

4.

Na de behandeling wordt de huid kort
gemasseerd en ingesmeerd met een
daarvoor geschikte crème.

Wanneer is een Cryolipolyse behandeling niet
geschikt:








Zwangerschap of een keizersnede van minder dan
3 maanden geleden.
Epilepsie.
In sommige gevallen personen met hartfalen of
hartziekten.
Personen die een antistollingsbehandeling krijgen.
Onbehandelde hoge- of lage bloeddruk
Personen met een vermindering van eiwitten in
het bloed of lymfe.
Metalen prothese of pacemaker.

Mocht u hier geen last van hebben, dan bent u van
harte welkom om het overtollig vet aan te pakken!!

Voordelen van de cryolipolyse:
 Bijna tot geen bijwerkingen, dus u kunt het
dagelijks leven direct hervatten!
 U hoeft geen operatie te ondergaan!
 U ziet gegarandeerd resultaat!
 De behandeling heeft een lange termijn effect!
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Belangrijk na een Cryolipolyse behandeling voor
het optimale resultaat..
 ..er kan een koolhydraatarm dieet geadviseerd
worden.
 ..binnen 48 uur intensief sporten.
 ..blijven sporten minimaal 2 keer per week.
 ..voedingssupplementen die helpen bij de
extra vetafbraak en het geven van een vol
effect (lees hiervoor hieronder verder)

Na de behandeling..
..is de huid rood, dit zal binnen enkele uren
verminderen.
..Ook kan het behandelgebied wat beurs
aanvoelen en soms ontstaan er blauwe plekken
welke enkele dagen kunnen aanhouden.
.. is niet tot nauwelijks pijnlijk en het is mogelijk
om direct daarna de dagelijkse bezigheden te
hervatten.

Voedingssuplementen van Celestetic:

Appetite Controller

Wat doet de Cryolipolyse in grote lijnen?
Tijdens de behandeling zorgt het apparaat ervoor
dat probleemzones gedurende ongeveer een uur
blootgesteld worden aan intense kou (-9°C).
Dankzij de cryo (bevriezing) worden vetcellen
afgevoerd, hierbij wordt een deel van het vet
direct afgevoerd door het lymfesysteem, het
andere deel wordt afgevoerd via de lever. Het is
raadzaam om na de behandeling veel water te
drinken.
Na een behandeling kan 20-40% van het vet
verdwenen zijn, dit is vaak waarneembaar na 4 a
12 weken waarbij na enkele maanden na de
behandeling de dikte van de behandelde vetlaag
nog verder zal verminderen. Meerdere
behandelingen zorgen ervoor dat de reeds
verkregen resultaten nog verder verbeteren.
Afhankelijk van het gewenste resultaat kunnen een
tot drie behandelingen worden ingezet, met een
tussenpoos van 1 tot 2 maanden.

ACTIE IN DE MAAND SEPTEMBER (t/m 30
september)!!!
Kuur van 3 behandeling voor 1 plaatsing

Bevat Johannesbroodpoeder, gymnastiekzuur en
kolanootpoeder. Dit zorgt ervoor dat het verlangen
naar eten minder wordt, geeft een vol gevoel en
helpt bij vet verbranding.

Normaal €650,- nu €599,(1 behandeling is €250,-)

Weight Control
Bevat groen thee extract, Guarana zaad extract,
kolanootpoeder, druivendrafpoeder en 3-O ethyl
Ascorbinezuur. Dit stimuleert de vetverbranding
met name op plekken van cellulite en rondom de
buik. Ook heeft het een positief effect op de
huidcellen.
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