
 Pijnloos      Bewezen         Snel

Cryolipolyse

FREEZING
FAT AWAY

Cryolipolyse is een niet-invasieve behandeltechniek 
voor plaatselijke reduce van vetcellen door koeling.



De Clatuu is ideaal voor mensen die last hebben van 
overtollig vet op gebieden zoals hun love handles, 
onderbuik, dijen, bh uitstulpingen, rug, dijen en 
bovenbenen.

Om de verschillende delen van het lichaam zo 
efficiënt mogelijk te behandelen zijn er twee
handhandstukken verkrijgbaar bij de Clatuu:

De handstukken worden door middel van vacuüm 
geplaatst op de te behandelen zone. Door middel 
van een sterke vacuümpomp worden de handstukken 
gefixeerd. De handstukken, die beschikken over een 
unieke 360° koeling welke uniek is voor de CLATUU, 
koelen daarna het vet voor een periode van 
40-60 minu40-60 minuten. Daarna duurt het ongeveer 
2-3 maanden voor het definieve effect zichtbaar is. 
De behandeling is pijnloos en is eventueel te 
combineren met andere behandelingen. De huid blij 
onbeschadigd na de behandeling.

Behandeling

Applicaes voor het lichaam

WING TYPE

FLAT TYPE

Afslanken dankzij Cryolipolyse

Niet invasieve behandeling

Bewezen effecef voor het verminderen van vet.

Doeltreffend en eenvoudig in gebruik

Een pijnloze en snelle behandeling

Zeer groot behandelgebied per handstuk 

Gemiddeld slechts 1-2 behandelingen nodig

De CLATUU is het apparaat voor het effecef verniegen van vet op de plek 
naar keuze op het lichaam middels de 360° koeling handstukken. Middels 
extreme kou tot wel -9 graden worden vetcellen dusdanig beschadigd dat er 
apoptose optreedt en de vetcellen op een natuurlijke manier worden 
afgevoerd door het menselijk lichaam. Deze behandeling staat onder meer 
bekend als Cryolipolyse en is een bewezen effeceve manier voor plaatselijke 
vetreduce. De CLATUU maakt gebruik van een eenvoudige interface, mooi 
design en design en verschillende maten handstukken (Plat en Rond).

EFFECTIEVE
VETREDUCTIE!

laservision.nl
voor meer informae

Kijk ook op 



LASERVISION INSTRUMENTS BV
De Gri 20,
7711EJ Nieuwleusen

Tel: +31 (0)529 - 428 000
Fax: +31 (0)529 - 428 001

info@laservision.nl

Energie Type

Display

Aansluing

Energieverbruik

Afmengen

Gewicht

SPECIFICATIES

Cryotherapie

LCD 10,4” touch screen
LCD 4,3” touch screen (handvat

200 - 240 V ~, 50Hz / 60 Hz

1250 VA

490 x 715 x 1140 mm

92 kg92 kg


