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X°CRYO™
• X°Cryo™ on kompakti, helppokäyttöinen ja
turvallinen laite, joka käyttää sähköisesti toimivaa
jäähdytysyksikköä, mikä tekee siitä
helppokäyttöisen ja sen käyttöön tarvitaan vain
tavallinen sähköpistoke.
• Cryohoito perustuu huippukylmän ilman suureen
tilavuuteen sekä virtausnopeuteen, mikä yhdessä
cryobooster nesteiden kanssa tarjoaa erittäin
tehokkaan ja täysin turvallisen menetelmän
termoshokkien tuottamiseksi halutulle
hoitoalueelle.
• Kylmähoitoa on käytetty menestyksekkäästi jo
vuosikymmenien ajan lihaskipujen,
niveltulehdusten, ihosairauksien, vammoista- ja
leikkauksista toipumiseen ja yleiseen hyvinvoinnin
edistämiseen.
• Lähes mitä tahansa kehon osaa voidaan hoitaa
paikallisella kylmähoidolla. Laitteen applikaattorien
ainutlaatuisen rakenteen ansiosta polvien,
nilkkojen, kyynärpäiden, ranteiden, kaulan ja jopa
kasvojen kaltaisia alueita voidaan käsitellä
nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

X°CRYO™ KASVOHOITO
Cryokasvohoidon avulla voidaan iholta ja
sen alaisista kudoksista poistaa
toksiineja ja hoitaa näin monia iho-oireita
kuten aknea, ruusufinneja jne.
Cryohoito parantaa kasvojen kudosten
verenkiertoa, vähentää turvotusta ja
nopeuttaa ihon kollageenituotantoa
kiinteyttäen ja nuorentaen näin kasvojen
ulkonäköä. Huippukylmä pienentää
myös ihohuokosia, virkistää ja palauttaa
ihon luonnollisen ja terveen hehkun.

ennen

jälkeen

ennen

jälkeen

470NM BLUE LED LIGHT

Kasvomaskissa on myös suuri määrä 470nm taajuudella toimivia
LED-valoja joiden säteily puhdistaa, desinfioi ja eliminoi
bakteereja ihohuokosista. Tämä intensiivinen sininen LED valo
auttaa tehokkaasti aknen ja pienten ihotulehdusten hoidossa
tuhoamalla ei toivottuja bakteereja ja desinfioimalla huokosia ja
ihokudoksen syvempiä kerroksia.
Maski on myös itsepuhdistava ja sen LED valot tulee tämän
vuoksi jättää käytön jälkeen päälle 30 minuutiksi.

IHO-OIREIDEN TEHOKAS – LÄÄKETÖN HOITO
Paikalliskylmähoito auttaa lähes kaikkiin iho-oireisiin ja ihon epäkohtiin.
Huippukylmän aiheuttama termoshokki ihon pinnalla tuhoaa tulehduksia
aiheuttavat bakteerit ja myös sienipohjaiset ihottumat, jotka eivät kykene
selviä alhaisissa lämpötiloissa. Kylmähoito supistaa myös verisuonia hoidon
aikana ja sen jälkeen tapahtuva verisuonien laajentuminen eli vasodialaation
auttaa puhdistamaan ihoa ja kudoksia sisältä päin. Termoshokin jälkitilassa
iho saa kiihtyneen verenkierron mukana sen hyvinvointia edistäviä
hormooneja, entsyymejä sekä ravinteita mikä nopeuttaa iho-oireiden
paranemista ja ihon kykyä palautua.

X°CRYO™
ESTETIIKKAHOIDOISSA
X°Cryo™ on tehokas ja nopea
kivunlievittäjä ja hyvä vaihtoehto
puudutusvoiteille. Perinteisten
puudutusvoiteiden vaikutusaika on noin
puoli tuntia ja ne vaikuttavat vielä
hoidon jälkeenkin aiheuttaen
tunnottomuutta.
X°Cryo™:lla voit tehdä saman
muutamassa minuutissa samalla
vaikuttaen syvemmälle ihon alempiin
kerroksiin. Hoidon aikana laitetta voi
käyttää jatkuvaan kivunlievitykseen.
Huippukylmä supistaa verisuonia ja
tyrehdyttää pintaverenvuotoa
tehokkaasti, joka auttaa hoidon
etenemistä esim. pistoshoidoissa.
Kasvohoidoissa ei tarvitse puristaa
kivuliaita epäpuhtauksia jotka voivat
jättää arven asiakkaan ihoon. Tällaiset
iho-oireet voi hoitaa pienellä X°Cryo™
applikaattorilla tarkasti muutamassa
minuutissa ja lopputuloksena on kivuton
ja nopea parantuminen ilman arpia.

TEHOKKAITA PATENTOITUJA APPLIKAATTOREITA JOKAISEEN
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN!
Lievittää iho-oireita, kuten ihottumia, tulehduksia ja
sieni-infektioita.
Erinomainen pienille alueille, kuten sormien ja
varpaiden nivelille.
Tehokas apu ja puudute esim. laserointiin ja
kosmeettisiin toimenpiteisiin.
Parantaa mustelmia ja pintahaavoja.
Auttaa moniin iho-oireisiin kuten akneen.
Vähentää turvotosta ja nesteen kertymistä.
Tehostaa kollageenituotantoa.
Nuorentaa ihoa ja lisää ihon kimmoisuutta.
Parantaa pintaverenkiertoa.
Lieventää päänsärkyä ja migreenikohtauksia.

Parantaa liikkuvuutta ja elastisuutta.
Välitön helpotus lihas- ja nivelkipuihin.
Vähentää turvotusta ja tulehdustiloja.
Rentouttaa ja avaa kireitä lihaksia.
Nopeuttaa urheiluvammoista sekä leikkauksista palautumista.

X°CRYO™ JA KOLLAGEENINTUOTANTO
• Kollageeni on yksi tärkeimmistä proteiineista kehossamme. Sitä on
runsaasti lihaksissa, luissa, ihossa, verisuonissa ja jänteissä. Se on
sidosaine, joka pitää kehomme koossa ja eheänä.
• Suurin ero cryoterapian ja esim. kollageenia sisältävien voiteiden
vaikutuksella on se, että termoshokki stimuloi kehoa tuottamaan
tätä proteiinia luonnollisesti, kun taas voiteet ovat vain väliaikaisia
korjauksia, ja ne voivat kemikaalikoostumuksesta riippuen jopa
vähentää elimistön omaa, luonnollista kollageenin tuotantoa.
• Cryoterapia on ainoa tunnettu hoitomuoto, joka avaa “kehomme
sisäisen apteekin”. Huippukylmän avulla saavutetaan termoshokki,
joka viestittää kehollemme solujen olevan vaarassa, minkä
seurauksena keskushermoston aivoille välittämä SOS viesti
aiheuttaa kehon siirtymisen “selviytymistilaan” muutaman minuutin
ajaksi. Tänä lyhyenä aikana kehomme erittää maksimikapasiteelilla
elämää tukevia entsyymejä ja hormooneja, joiden yhtenä etuna on
kollageenin kiihtyvä tuotanto.
• Tämä solujen uudistamisprosessi stimuloi niiden luonnollisia
toimintoja, joista yksi on lisääntynyt kollageenin tuotanto.

APUA TURVOTUKSEEN JA NESTEEN POISTOON KUDOKSISTA

Yksi huippukylmähoidon vaikutuksista
on turvotuksen nopea vähentyminen.
Liiallinen nesteen kertyminen aiheuttaa
usein kipuja ja särkyä jotka voidaan
poistaa tehokkaasti kylmähoidolla. Myös
kivuliaat lihasjumit avautuvat kireiden
lihasten rentoutuessa cryohoidon avulla.
Loukkaantumisesta tai esim.
leikkauksesta johtuva turvotus hidastaa
palautumista ja vaikeuttaa kuntoutusta,
joten turvotuksen poistaminen
kylmähoidolla nopeuttaa ja helpottaa
toipumista. Kaikkien nivelten liikkuvuutta
voidaan parantaa kohdistetulla
paikallishoidolla sopivalla
applikaattorilla.

Tarjoamme ammattilaisille Cryo Booster™ tuotteita jotka
nopeuttavat ja parantavat huippukylmähoidon tuloksia!
Hyvä kotihoitotuote myös asiakkailllesi myytäväksi!

YRITYKSESI HENKILÖKUNNALLE?
Apua arjen vaivoihin:
työpäivän aikana vaivaton ja nopea apu työstä aiheutuville lihas- ja nivelkivuille,
auttaa myös päänsärkyyn ja virkeänä pysymiseen.

KAUNEUDEN TULEVAISUUS
www.xcryo.fi

