
Seaweex®  

Cryo Lipo 360º



Absolutna Nowość na rynku! 
Hit! Nieinwazyjna metoda wspomagająca  
redukcję tkanki tłuszczowej!

Seaweex® Cryo Lipo to najnowsza technologia zamrażania tkan-
ki tłuszczowej, wykorzystująca innowacyjną głowicę, działającą  
w zakresie kąta 360º, która zapewnia całkowite chłodzenie jej 
wewnętrznej powierzchni na całym obszarze. 

Wilekie odkrycie! Przełom w usuwaniu komórek tłuszczowych.
Metoda zamrażania tkanki tłuszczowej została odkryta na Uni-
wersytecie Harvarda przez D. Mansteina (M.D., Ph.D.) i M. Ander-
sona (MD), kiedy nieoczekiwanie odkryli, że komórki tłuszczowe 
w ludzkim ciele mogą zostać zamrożone i bezpiecznie wydalone 
z organizmu przez układ limfatyczny. Obecnie kriolipoliza stała 
się jedną z najpopularniejszych metod redukcji tkanki tłuszczowej, 
ponieważ jest niechirurgiczna, nieinwazyjna i umożliwia powrót 
do codziennych czynności bezpośrednio po zabiegu.

Badania wykazały, że zamrażanie tłuszczu  
może zredukować komórki tłuszczowe  
o 22% podczas jednej sesji zabiegowej.

Zabieg kriolipolizy polega na silnym zamrażaniu komórek tkan-
ki tłuszczowej przy pomocy urządzenia Seaweex® Cryo Lipo. 
Metoda ta idealnie się sprawdza przy miejscowej redukcji 
tkanki tłuszczowej, w szczególności w miejscach odpornych 
pomimo zmiany diety i ćwiczeń. Skutecznie zamraża, niszczy 
i trwale eliminuje komórki tłuszczowe pod skórą bez uszka-
dzania otaczających ją warstw. Niska temperatura oddziałuje 
na komórki tłuszczowe, które ulegają rozpadowi, czyli lipoli-
zie i są wydalane  w naturalnych procesach metabolicznych. 
Na skutek działania niskiej temperatury lipidy krystalizują się  
a następnie są uwalniane z komórek tłuszczowych i transpor-
towane przez układ limfatyczny. Wynikiem tego, jest widoczna 
redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej.



Najnowsza technologia kriolipolizy Cryo Lipo 360º,  
wykorzystuje głowice pracujące w zakresie kąta 360º!  
Skutecznie zamraża, niszczy i trwale eliminuje  
komórki tłuszczowe bez uszkadzania skóry.

 wymienne, silikonowe nakładki

chłodzenie w zakresie 360º

monitor dotykowy

Zalety Seaweex® Cryo Lipo:
 innowacyjne aplikatory chłodzą całą swoją powierzchnią 360° 
 3 rozmiary głowic: duża, średnia i mała
 zabieg Seaweex® Cryo Lipo jest 3 razy bardziej skuteczny,  

niż w przypadku innych urządzeń
 krótki czas zabiegu od 35 do 45 minut
 rezultaty widoczne już po pierwszym zabiegu (najlepszy efekt po około 3 tygodniach) 
 nawet 30-40% ubytku tkanki tłuszczowej
 głowice są wyposażone w ekran dotykowy oraz wymienne, miękkie,  

silikonowe nakładki, które idealnie dopasują głowice do wybranych partii ciała 
 4 technologie w jednym urządzeniu
 możliwość łączenia zabiegów
 możliwość użycia dwóch głowic zabiegowych jednocześnie, co znacznie  

skraca czas zabiegu
 urządzenie posiada moduł zabezpieczający przed zmrożeniem i automatyczne termostaty
 Seaweex® Cryo Lipo wyposażony został w specjalny system przemiennego chłodzenia  

i podgrzewania tkanki tłuszczowej (od -10ºC do +45ºC), co ułatwia usuwanie toksyn  
z organizmu

 zabieg bezpieczny i nieinwazyjny
 brak okresu rekonwalescencji i natychmiastowy powrót do codziennych czynności 



Urządzenie  Seaweex® Cryo Lipo posiada  
5 zintegrowanych funkcji do wyszczuplania  
i kształtowania sylwetki:

 Kriolipoliza – 3 głowice z technologią 360º

 RF fale radiowe multipolarne na ciało

 RF fale radiowe multitpolarne na twarz

 Liposukcja kawitacyjna

 Lipolaser   

RF fale radiowe multipolarne
Urządzenie emituje fale radiowe RF wytwarzane przez prąd o wysokiej 
częstotliwości . Energia elektryczna zamieniana jest na elektromagne-
tyczną, następnie dociera ona do tkanek, gdzie następuje ich podgrza-
nie, czyli zjawisko diatermii. Włókna kolagenowe zostają podgrzane, 
co wywołuje ich obkurczenie i napięcie, dzięki czemu następuje pro-
ces regeneracji. Fale radiowe stymulują fibroblasty do odbudowy i wy-
twarzania kolagenu oraz elastyny w skórze, dając efekt zwiększonego 
napięcia i gęstości skóry oraz poprawy jej elastyczności. W tkance 
podskórnej natomiast następuje obkurczenie komórek tłuszczowych, 
co prowadzi do ich redukcji.

Ponadto fale radiowe stymulują tkanki powierzchowne i głębiej po-
łożone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. 
Zwiększają pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach. Dzia-
łają wspomagająco w redukcji tkanki tłuszczowej i celulitu oraz wymo-
delowania sylwetki i poprawy napięcia skóry.

Liposukcja kawitacyjna
Liposukcja  kawitacyjna to nowoczesny, bezpieczny i zupełnie nie-
inwazyjny sposób redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z organizmu. 
Polega ona na rozbijaniu błony komórkowej komórek tłuszczowych za 
pomocą ultradźwięków. Podczas zabiegu zachodzi zjawisko kawita-
cji, czyli implozji komórek. Cząsteczki w tkankach wpadają w drgania 
powodując wewnątrz tkankowy masaż. Wytworzona w ten sposób 
energia trwale uszkadza błony komórek tłuszczowych i uwalnia wol-
ne kwasy tłuszczowe oraz glicerol do przestrzeni międzykomórkowej. 
Uwolnione w ten sposób tłuszcze są transportowane przez układ 
naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie ma-
terii.  Ultradźwięki niskiej częstotliwości działają na bardzo głębokie 
warstwy tkanek, dzięki czemu mają świetny wpływ na cały organizm.

Dodatkową zaletą zabiegu liposukcji kawitacyjnej jest wspomaganie 
redukcji cellulitu, usprawnienie przepływu limfy, przyśpieszenie prze-
miany materii oraz stymulowanie układu krążenia.



Lipolaser
Lipolaser to zimny laser diodowy klasy 3D, który działa na zasadzie biosty-
mulacji naturalnych kanałów metabolicznych za pomocą światła czerwo-
nego o długości 650 nm. Światło to przenika w głębokie warstwy skóry  
i kieruje się na komórki tłuszczowe. Dochodzi w ten sposób do naturalnej 
reakcji chemicznej. Trójglicerydy rozpadają się na kwasy tłuszczowe i gli-
cerol, które przekazywane są do układu limfatycznego, a następnie meta- 
bolizowane czyli usuwane naturalna drogą z organizmu. Lipolaser dzia-
ła wyłącznie na komórki tłuszczowe, nie uszkadzając sąsiednich tkanek 
i naczyń krwionośnych. Urządzenie nie niszczy błony komórek tłusz-
czowych, a jedynie redukuje w sposób znaczny i kontrolowany ich za-
wartość i objętość. Bardzo dużą zaletą urządzenia jest to, że można go 
stosować na te partie ciała, w których zgromadził się nadmiar tkanki 
tłuszczowej trudnej do zredukowania dietą i ćwiczeniami.  Zabieg jest 
bezbolesny, nieinwazyjny i nie pozostawia żadnych śladów na skórze. 
Można go z powodzeniem wykonywać w okresie letnim. Po serii zabie-
gów skóra ulega ujędrnieniu, dochodzi do bezpiecznej redukcji tkanki 
tłuszczowej.

30-40%
ubytku tkanki 
tłuszczowej

czas zabiegu  
od 35 do 45  
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3 głowice
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zabieg  
Seaweex®  

Cryo Lipo jest 
3 razy bardziej 

skuteczny



FreezeCurve
 głęboka i zakrzywiona konstrukcja 

nakładki pozwala na lepsze dopasowanie 
głowicy do nieregularnych i wąskich 
części ciała

 idealna do tzw. „boczków”

FreezeCore
 najlepiej dopasowuje się do konturu 

brzucha

 najczęściej używana głowica w tym 
obszarze

FreezeFit
 nakładka idealna do dużych, pionowych 

obszarów tj. wewnętrzna i zewnętrrzna 
strona ud oraz boki brzucha

 zalecana równieź do ramion

Rozmiar głowicy 
80x45mm

Urządzenie Seaweex® Cryo Lipo 360º posiada 3 głowice  
do kriolipolizy o różnych rozmiarach. Głowice są wyposażone  
w ekran dotykowy oraz wymienne, miękkie, silikonowe nakładki, 
które idealnie dopasowują się do wybranych partii ciała. 

Przód

Podbródek

Fałdki  
w okolicach  
pach i kolan

Tył

Mini głowica 
Cryo

Duża  
głowica Cryo

Średnia 
głowica Cryo

 głowica idealna do mniejszych wypukłości

 bezpiecznie dociera w delikatne i trudno dostępne miejsca

 35 minutowy cykl, efekty już po 1-2 zabiegach

 efekt gładkiego, wyprofilowanego, młodego podbródka

 bez zastrzyków, operacji i inwazyjnej liposkucji



Kupując urządzenie  
Seaweex® Cryo Lipo otrzymasz:

 bazę główną z ekranem dotykowym

 3 głowice do kriolipolizy z dotykowym ekranem

 7 silikonowych nakładek do kriolipolizy  
o różnej wielkości

 głowicę do liposukcji kawitacyjnej 40KHz

 pady do lipolasera 8 szt 

 głowicę RF do ciała 1 szt

 głowicę RF do twarzy 1 szt

 uchwyt na akcesoria 1 zestaw

 materiały marketingowe i szkoleniowe

Efekty działania  
Seaweex® Cryo Lipo:

 wyraźna redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej

 wygładzenie cellulitu i ujędrnienie skóry

 stymulacja przemiany materii w komórkach

 modelowanie sylwetki

 poprawa napięcia zwiotczałej skóry

 przyśpieszenie metabolizmu

 poprawa krążenia krwi

Szkolenia i wsparcie
Zależy nam aby wspólnie z naszymi  
gabinetami partnerskimi, odnosić  
sukces. Dlatego oferujemy bezpłatne,  
profesjonalne szkolenia, ukończone  
certyfikatem oraz wsparcie  
marketingowe i serwis. Nasza  
technologia jest łatwa w użyciu,  
a nasz program szkoleniowy  
zapewni, że poczujesz się  
pewnie w wykonywaniu  
zabiegów i zyskasz szerokie  
grono zadowolonych  
klientów.



Dane techniczne:
 Napięcie: AC220V ± 10%, 50 Hz
 AC110V ± 10% 60 HZ
 Moc znamionowa: 800 W.
 Podciśnienie: 0-80Kp
 Chłodzenie: -100C / +450C
 Moc lasera: 100 mw/szt
 Częstotliwość kawitacji: 40 Khz
 Częstotliwość RF: 5 MHz
 Ilość Krio: 3 szt
 Metoda chłodzenia urządzenia: woda 
 Wilgotność względna: ≦ 80%
 Ekran dotykowy: 8 cali
 Rozmiar maszyny: 63×55×96 cm
 Rozmiar opakowania: 64×43×64 cm
 Ciężar: 40kg

Cena katalogowa  
netto

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ  
OFERTY RATALNEJ LUB 
LEASINGOWEJ   

Seaweex® Beauty Concept
Al. Witosa 31 lok. 21 c, 00-710 Warszawa

Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12
www.seaweex.pl, info@seaweex.pl

19 000,00 zł




