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Cool Pro Soğuk Lipoliz Cihazı’nı Farklı Kılan Nedir?

Ameliyatsız Yağ Parçalama Olanağı
Cool Pro Soğuk Lipoliz cihazı ile yağlardan kurtulmak cerrahi olmayan bir yön-
temdir. Yağ hücreleri, soğuğa karşı direncinin az olmasından dolayı sıfırın altı-
na kadar soğuyan yağ hücreleri uygulama sonrası kan ve lenf dolaşımı yoluyla 
vücuttan uzaklaştırılır.

Konforlu Yağ Parçalama Yöntemi
Cool Pro Soğuk Lipoliz Cihazı başlıkları uygulama yapılacak alana yerleştirilir. 
Sonrasında 1 saat süren işlem sırasında ağrı veya acı hissedilmez. 

Vücudunuz Şekillendirin
Cool Pro Soğuk Lipoliz Cihazı ile fazla yağdan şikayetçi olduğunuz vücut bölge-
nizi yeniden şekillendirin. Seanslar ilerledikçe vücut hatlarınızdaki değişimi daha 
farkedilir bir görünüm kazanacaktır.

Soğuk Lipoliz Yağları Nasıl Parçalar ?
Soğuk lipoliz uygulamasında kullanılan soğutucu başlıklar, yağlı bölgeyi içine 
vakum yardımıyla çekerek ortalama 1 saat boyunca soğutur. Başlık içinde ısısı 
-10 C’ye düşen plakalara temas eden cilt hızlı bir soğuma içine girer. Uygulama 
neticesinde, yağ hücreleri, soğuk nedeniyle apoptosis denilen hücre yıkımına 
uğrayarak vücuttan zamanla kan ve lenf dolaşımı ile uzaklaştırılır. 

Cool Pro ile uygulama sonrasında 
ilk sonuçlar 2-3 hafta içinde 
görülmeye başlar. Nihai sonuçlar 
ise uygulamanın 2 ay sonrasında 
görülür.

Tamamen acısız ve cerrahi 
olmayan bir yöntem olan ile soğuk 
lipoliz uygulaması ile bölgesel 
olarak depolanmış ve kötü bir dış 
görünüm yaratan yağ dokusunun 
vücuttan uzaklaştırılması sağlanır.

Cool Pro Etki Mekanizması

4 başlık aynı anda çalışabilme imkanı

Egzersiz ve diete rağmen birçok insanda bölgesel yağlanma oluşur.

Cool Pro problemli bölgeyi soğutarak yanlızca yağ 
hücrelerinin soğuk yoluyla ber taraf edilmesini sağlar.

Uygulamayı takip eden haftalar ilerledikçe, yağ 
hücreleri vücuttan atılma işlemi sürer.

Atılım işlemi tamamlandığında vücut hattı istenen ve 
beklenen durumuna kavuşur.

360° soğutma teknolojisi ile her noktada 
eşit ısı dağılımı

Servise ihtiyaç duymadan filtre 
temizleyebilme imkanı

Başlığa entegre peltier soğutma sistemi 
ile -11C soğutma



360

Soğuk Lipoliz Teknolojisinde
Cool Pro Cihazı ile Farkı Yaşayın

Soğuk Lipoliz Kimlere uygulanabilir ?
•Vücudun çeşitli yerlerinde tüm çabalara ve doğal yöntemlere rağmen erimeyen 
bölgeleri olanlar.
•Cerrahi müdahaleden çekinen kimseler
•Liposuction gibi cerrahi yöntemler için zaman ve para ayırmak istemeyen kimseler
•Cerrahi müdahale sonrasında günlük yaşantıda olabilen problemleri yaşamak istemeyen 
kimseler

Öncesi ve Sonrası

Öncesi Öncesi ÖncesiSonrası Sonrası Sonrası

Teknik Özellikler
Infrared Işık
Soğutma Derecesi
Vakum
LED Işıklar
Başlık Ebadı
56 kg

37-42
5 – (-11)
10-80 kPa
Kırmızı (630nm), Yeşil (570nm), 50Mw x4
220x80mm & 160x60mm & 130x50mm & 80x40mm
56 kg
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