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Cryolipolysis & Cavitation 

Fat Loss System 

YAZILIMIN BENZERSİZ ÖZELLİĞİ
Bilimsel olarak vücudunuzdaki yağ tabakasının kalınlığına göre tasarlanmıştır.
Otomatik olarak çalışabilir veya ayarlayabilirsiniz. Tabiki bu tedaviyi daha verimli şekilde geçirirsiniz.
Soğuğa duyarlı olanlar için de bu uygulama kullanılabilir. A kolu ve B  kolu,  gereksiniminizle ayrı veya 
birlikte çalışır. Hem A hem de B'ye basınca,  iki el parçası aynı anda çalışacaktır.

UNIQUE FEATURE OF SOFTWARE
İt designs according to your fat thickness scientifically, which can work automatically or your setting.
Of course. You must enjoy the treatment in an more e�icient way. To those who are sensitive to
“COLD" also can accept this treatment. Handle A and handle B can work separate or together by your
actual reguirement; Press “ON” both A and B, two handpiece will work at same time.

UYGULAMALAR
Yüz inceltici, deri sıkıştırıcı

Vücut inceltici, vücut şekillendirici
Yağ azaltıcı, selülit azaltıcı

Vücut metabolizmasını destekleyici ve hızlandırıcı
APPLICATIONS

Face thinner, skin tightening
Body slimming, body shaping

Fat reduction, cellulite reduction
To promote and accelerate the body’s metabolism

Yenilenen LCD Ekran ve
Yeni Programlar Sayesinde

Yanma Riskini Ortadan Kaldıran
CRYOLIPOLIZ'de SIFIR HATA.

Şimdi Zayı�ama / İncelme Zamanı

Refreshed LCD Display and
Thanks to New Programs
Removing Burning Riskin

ZERO ERROR at CRYOLIPOLIZ.
Now Slimming Time

SON YILLARIN BÖLGESEL İNCELME VE 
KİLO VERMEDE EN ETKİLİ YÖNTEMİ..

LAST YEAR OLD REGIONAL REVIEW
THE MOST EFFECTIVE METHOD OF LIVER PARTY..

CRYOCELL II



The fat loss eguipment utilizes the cryolipolysis and multi-frequency uttrasonic 
cavitation technology to body slimming. The freezing technoiogy 

of cryolipolysis allovvs instantaneous temperature of subcutaneous adipose 
tissue from  -6°C to -10°C, then the fat cells will graduaily decline, 

and then eliminate from the body by lymphocytes. The multi-frequency 
ultrasonic cavitation produced  by our fat loss eguipment wili melt the freezing 

solidified fat cells, so that accelerate aglng of fat cells and rapidly eliminate, 
and ultimately to achieve long-term slimming of local depth.

The Cryolipolysis & Cavitation Fat Loss System is the new generation of design 
for body slimming, body shaping. The fat loss equipment is the advanced 

product for hi-tech body slimming, of with stable function. Uses two probes 
vvhich can help you achieve treatments anyvvhere. The multi-frequency of 

cavitation what we used in our fat loss equipment is the latest ultrasonic 
cavitation technoiogy. it can help salons create much benefits.

TREATMENT THEORY

SPECIFICATIONSTEKNİK ÖZELLİKLER

UYGULAMA TEORİLERİ
Yağ kayıp aleti, vücudu inceltmek için cryolipolysis ve çok frekanslı 
ultrasonik kavitasyon (oyma) teknolojilerini kullanır. Cryolipolysis'in 
donma teknolojisi, deri altı yağ dokusunun -6ºC'den -10ºC'ye kadar
anlık ısı değişimlerine izin verir, daha sonra yağ hücreleri yavaş yavaş 
azalır ve daha sonra lenfositler tarafından vücuttan atılır. 
Yağ kayıp aletimiz tarafından üretilen çok frekanslı ultrasonik kavitasyon, 
donan katılaşmış yağ hücrelerini eriterek, yağ hücrelerinin yaşlanmasını
hızlandırır ve ortadan kaldırır. Sonunda da derin bölgeselde uzun vadede 
zayı�atmayı başarır.

Cryolipolysis & Cavitation Yağ Kaybı Sistemi zayı�ama / vücut şekillendirme 
için yeni nesil tasarımdır. Yağ kaybı ekipmanları, istikrarlı fonksiyonu ile, 
yüksek teknoloji zayı�ama için gelişmiş bir üründür. Her yerde uygulanmasına
olanak sağlayan iki prob kullanır. Yağ kaybı ekipmanlarımızda 
kullandığımız kavitasyonun çoklu frekansı, lateks ultrasonik 
kavitasyon teknolojisidir. 
Salonların daha fazla kazanç sağlamasına yardımcı olabilir.
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Kullanım Türü : Bay / Bayan
Güç Kaynağı  Çıkışı : 1000W
Ultrasonik Frekans : 40.5KHz + 28KHz
Ultrasonik Güç: 1-50 V / cm2
Vakum Basıncı : 0 - 1Mpa
Vakum Frekansı : 0 - ‘Hz
El Aleti Sayısı : 3 farklı boyuttan herhangi bir boyut seçin
Atış Ömrü :  Sınırsız
Soğutma Sistemi : water + wing + yarı iletken + soğutma jeli
Dil : İngilizce
Renkli Dokunmatik : 4 Renkli dokunmatik LCD ekran
Çalışma  Zamanı : Sürekli / Zaman Ayarlı
Makine Ağırlığı : 30kg
Brüt Ağırlık : 55.5kg
Soğutma Sıcaklığı : 10C - - 10C
Voltaj : 220V / 110 V

Usage Type: Male / Female
Power Supply Output: 1000W

Ultrasonic Frequency: 40.5KHz + 28KHz
Ultrasonic Power: 1-50 V / cm2

Vacuum Pressure: 0 - 1Mpa
Vacuum Frequency: 0 - 'Hz

Number of Hand Tools: Select any size from 3 di�erent sizes
Shot Life: Unlimited

Cooling System: water + wing + semiconductor + cooling gel
Language: English

Color Touch: 4 Color touch LCD display
Runtime: Continuous / Time Adjusted

Machine Weight: 30kg
Gross weight: 55.5kg

Cooling Temperature: 10C - - 10C
Voltage: 220V / 110V


