
KOY21 מביאה אליכם את המאה 21 עם פתרונות בתחום חיטוב הגוף ואנטי אייג'ינג  
)Anti-aging( המובילים בענף הביוטי. כל אחת וכל אחד, בכל גיל, מוזמן לשלב בשגרת 

הטיפוח היומיומית שלו, את המכשירים החדשניים המותאמים לקצב החיים המואץ 
ולהרגיש Forever young –יופי, בריאות ועוצמה.

Ice21
03-  6700995  : 7 תל אביב טל׳ ן  י אינשטי

www.koy21.com @ice21_israel_koy21



Ice21מכשיר להפחתת שומן, שיקום וחיזוק שרירים
באמצעות פעולה כפולה של קור וגלי חשמל

לבטן | ירכיים | מותניים | ישבן | סנטר | פנים

Ice21 תהליך התרוקנות תאי השומן עם

תהליך טיפולי משולב ואפקטיבי
בעת הטיפול, התרמוסטט של Ice21 מפחית את 

טמפרטורת הלוחיות של המכשיר באופן מבוקר. הלוחיות 

מונחות על האזור המטופל לכל אורך הטיפול, מצננות את 

העור ומעודדות את תהליך האפופטוזיס. 

במקביל, Ice21 מגרה את השרירים באמצעות זרם חשמלי 

התורם להאצת התהליך: בעוד שהקור מצר את כלי הדם, 

גירוי חמים זה גורם להתרחבותם. השֹוק התרמי מגרה 

את הפיברובלסטים )תאי הסיב( ומעודד אותם לייצר סיבי 

קולגן, אלסטין וחומצה היאלורונית.

תוצאות נראות לעין מהטיפול הראשון
הפעולה הדו-שלבית של Ice21, גורמת להתרוקנות תאי 

השומן ולחיסול פסולת מטבולית. בנוסף, הקירור העמוק 

של הדרמיס, מגביר את סינתזת הרבייה של סיבי קולגן 

חדשים ויוצר עוד מתוח ומוצק. כך, המטופלים נהנים 

מתוצאות מוחשיות ונראות לעין, בטיפול לא פולשני, ללא 

ואקום, ללא כאבים, ללא כוויות וללא נזקים לעור.

Ice21 - היתרון הטיפולי שלך
כל סדרה כוללת 15-12 טיפולים - 3-2 טיפולים בשבוע, 

ומאפשרת ליהנות ממגוון יתרונות פיזיולוגיים:

גירוי הסירקולציה בכלי הדם הקטנים עם אפקט ניקוז	 

הפחתה דרמטית של הצלוליט	 

פעילות ליפוליטית בתאי השומן	 

מיצוק הדרמיס ושיקום העור	 

ניקוז לימפטי באמצעות גירוי השרירים הנמצאים מעל 	 

ומתחת לקשרי הלימפה

מיצוק העור והשרירים	 

שיקום פונקציות המטבוליזם של התא, עם עלייה 	 

בתפקודים הרפרודוקטיביים

אנטי-אייג'ינג וחידוש העור	 

  FDA-פעולת המסת שומנים בהקפאה מאושרת ע"י ה
ונבדקה מחקרית: "הפעולה ממיסה שומן ומצרה היקפים" 

ד"ר פיליפ קרן אנדוקרינולוג,
 אוניברסיטת קנטקי.

לאחר 15 טיפוליםלאחר 3 טיפוליםלאחר 3 טיפוליםלאחר 3 טיפולים

לפני                    אחרילפני                    אחרילפני                    אחרילפני                    אחרי

Ice21 מאיץ את תהליך האפופטוזיס
התהליך הטבעי לחיסול שומנים בין רקמתיים בגוף האדם מתבצע ע"י הכבד, מערכת העיכול והמערכת 

הלימפטית ונמשך עד 20 יום. Ice21 מזרז את התהליך באמצעות חשיפת רקמות השומן לטמפרטורה נמוכה 

שגורמת לרקמות השומן לעבור תהליך ספונטני של אפופטוזיס - התרוקנות איטית, הדרגתית ומאורגנת.


