
Η μη επεμβατική αντιμετώπιση του περιττού λίπους 
γίνεται πλέον με τη δύναμη του ψύχους, ακόμα και 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Απο τη Νελλη ΚΑλΑμΑρΑ 

u Μπορεi το καλοκαiρι ο υδράργυρος να χτυπάει κόκκινο, 
όμως οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες είναι αυτές που θα μας 
απαλλάξουν οριστικά από το τοπικά συσσωρευμένο λίπος. το νέο 
μηχάνημα κρυολιπόλυσης Kryokontur έχει τη λύση.

Το μηχάνημα
η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές με υψηλή 
συγκέντρωση λιποκυττάρων (όπως τα ψωμάκια, η κοιλιά, η μέση, οι 
μηροί και οι γλουτοί) και να δράσει αποτελεσματικά στο τοπικό λίπος 
που αντιστέκεται σε δίαιτες και άσκηση. Βέβαια και το Kryokontur, όπως 
άλλωστε και κάθε άλλη θεραπεία επεμβατικής και μη αντιμετώπισης του 
λίπους, δεν είναι μέθοδος απώλειας βάρους και δεν απευθύνεται σε 
ανθρώπους υπέρβαρους ή παχύσαρκους. η φιλοσοφία του βασίζεται 
στη γνώση πως τα λιποκύτταρα δεν επιβιώνουν σε συνθήκες ψυχρό-
τερες των 7°C και έτσι το Kryokontur κάνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή 
εκθέτει τις προβληματικές περιοχές –εντελώς ελεγχόμενα χάρη στην 
πρωτοποριακή του τεχνολογία– σε συνθήκες ψύξης, καταστρέφοντας 
τα λιποκύτταρα, τα οποία σταδιακά αποβάλλονται από τον οργανισμό 
μέσω της φυσιολογικής μεταβολικής διαδικασίας. 

Η θεραπεία 
Αρχικά τοποθετείται ένα ειδικό φύλλο, εμποτισμένο με γλυκερίνη και 
νερό, στην επιφάνεια της προβληματικής περιοχής και μετά εφαρμόζε-
ται η ειδική κεφαλή του Kryokontur. το νέο αυτό μηχάνημα διαθέτει τη 
μεγαλύτερη επιφάνεια κεφαλής σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές του 
συσκευές, κάτι που είναι σημαντικό, γιατί έτσι επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη 
ψύξη όλης της υπό θεραπεία περιοχής.το Kryokontur είναι το μόνο με 

Frοzeν!
ακρίβεια 0,1 °C σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας και διαθέτει αισθητή-
ρες θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια της κεφαλής του. η συνεδρία 
διαρκεί  35-70 λεπτά, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος. Αφού 
ολοκληρωθεί η μία και μοναδική συνεδρία επιστρέφουμε στο πρόγραμ-
μά μας και το μόνο που υπάρχει είναι μία ελαφρά ερυθρότητα για λίγες 
ώρες. Όσοι το έχουν δοκιμάσει λένε πως είναι εντελώς ανώδυνο.  

Τα αποτελέσματα 
τα αποτελέσματα της θεραπείας γίνονται εμφανή σταδιακά, ενώ βελ-
τιώνονται διαρκώς μέσα σε ένα διάστημα έως και 4 μηνών. Αν κριθεί 
σκόπιμο, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί ύστερα από 3 μήνες, αν 
και συνήθως δεν χρειάζεται. το Kryokontur έχει παρατηρηθεί πως 
συμβάλλει και στη μείωση της κυτταρίτιδας και στη σύσφιξη της επι-
δερμίδας, καθώς η δύναμη του ψύχους κινητοποιεί τους ινοβλάστες 
για παραγωγή νέου κολλαγόνου και ελαστίνης.� 
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