Criolipólise

Dê um gelo
na gordura

Kryus é o novo equipamento de criolipólise da
Tonederm que realiza a técnica de contraste, na qual o
aquecimento monitorado antes e após o resfriamento
torna o tratamento mais eficiente, seguro e confortável.
De maneira não invasiva, o Kryus atua seletivamente
no tecido adiposo através do resfriamento controlado,
que promove a morte dos adipócitos por apoptose,
eliminando a gordura gradativamente.

CRIOLIPÓLISE DE CONTRASTE
Permite ajustar o tempo de aquecimento,
resfriamento e temperatura para cada aplicador.
SISTEMA DE VÁCUO CONTÍNUO E PULSADO
Torna o tratamento mais confortável.

4 APLICADORES
O equipamento vem com 4 aplicadores (2 de
tamanho médio, 1 grande e 1 pequeno) que
permitem tratar diversas áreas do corpo.

AJUSTE INDEPENDENTE DE
INTENSIDADE DE VÁCUO
FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMPEZA
DO SISTEMA DE VÁCUO
Proporciona melhor higienização e
maior durabilidade do equipamento.
Membrana Anticongelante Exclusiva

APLICADORES SIMULTÂNEOS
Permite utilizar 2 aplicadores ao mesmo tempo,
com controles independentes.
APLICADOR TRANSPARENTE
Garante maior visibilidade da área de tratamento.

VEJA COMO FUNCIONA A CRIOLIPÓLISE
INÍCIO DA CRIOLIPÓLISE

PROCESSO DE CONGELAMENTO
DO TECIDO ADIPOSO

SISTEMA DE RESFRIAMENTO
ALTAMENTE EFICAZ
Garante uniformidade de temperatura da
área tratada e maior eficiência térmica.

AUMENTO DA INFLAMAÇÃO
E CRISTALIZAÇÃO DOS
ADIPÓCITOS

APOPTOSE E ELIMINAÇÃO DAS
CÉLULAS DE GORDURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características elétricas para alimentação
Tensão de trabalho: 220 V - 50/60 Hz
Potência de entrada: máx. 1000 VA
Aquecimento: 37ºC ~ 40ºC
R
Intensidade de vácuo: 10 ~ 80 KPa
Indicação luminosa de contraste

EMERGENCE STOP
paciente que permite interromper a
aplicação em caso de desconforto.

Volume: 130x66x51 cm
Fusível: F250VL10A
Temperatura ambiente: 5ºC ~ 40ºC
Umidade relativa: 80%
OPÇÃO DE COMPRA EM 127 OU 220 VOLTS

Com sabedoria de quem já tem quase cinquenta anos de
história, a Tonederm acredita que a beleza é algo muito
grande para caber em um padrão ou fórmula. Trata-se de
equilíbrio, harmonia, autoestima, identidade, felicidade e até
de inspiração.
Queremos levar para mulheres de todo mundo a mensagem
de que a verdadeira beleza não aprisiona, mas liberta.
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