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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.

www.koy21.com @ice21_israel_koy21



מכשיר עיסוי חדשני ופורץ דרך,  לטיפול יעיל 
בצלוליט, לחיטוב ועיצוב הגוף במהירות, ביעילות וללא 

מאמץ המשלב עיסוי ותאורת אינפרא-אדום 
בטן | ירכיים | זרועות | ישבן 

תרגילים לאזורי הגוף השונים

SLIM ROLLER
להיפרד בקלות מהצלוליט

SLIM ROLLER מטפל בהצטברות הצלוליט - תאי השומן 
התת-עוריים שהתעבו תחת שכבת האפידרמיס כתוצאה 

מזרימת דם לא תקינה ואינם מסולקים בטבעיות ע"י 

 SLIM ROLLER ,המערכת הלימפתית. במהלך הטיפול

מאיץ את זרימת הדם ומערכת הלימפה ומוביל לשיפור 

במראה הצלוליט, באמצעות עיסוי ידני וחימום בגלי 

אינפרא-אדום.

SLIM ROLLER
תהליך טיפולי משולב ואפקטיבי

הגלילים במכשיר ה- SLIM ROLLER נעים בהתאמה 

מושלמת לגוף ומעודדים את זרימת נוזלי הלימפה ואת 

התחדשות הנוזלים שמזינים את הרקמות. העיסוי מתחיל 

בכפות הרגליים ומסתיים בכפות הידיים ומשפיע על העור 

והרקמה התת-עורית. במהלך הטיפול המטופלים יחושו 

בתחושת עקצוץ חמימה ונעימה, ללא כל כאבים.

הטיפול ב- SLIM ROLLER משפיע על תאי השומן ומשיג 

אפקט של הצרת היקפים, לאורך זמן. חילוף החומרים 

ברקמות המטופלות מוכפל פי 3, הזנת הרקמות ותאי העור 

משתפרת משמעותית והתוצאות נראות לעין: עור מחודש, 

ממוצק, גמיש ורענן בבטן, בירכיים, בזרועות ובישבן.

חיטוב ועיצוב הגוף ללא מאמץ
SLIM ROLLER נבנה בהתאמה מושלמת לעקרונות הניקוז הלימפטי והוא מסייע למטופליך בתהליכי 

הרזיה, בהצרת היקפים ובשיפור גמישות הגוף, ללא צורך בפעילות גופנית מאומצת. באמצעותו, המטופלים 

נהנים מטיפול אפקטיבי התורם לבריאותם ולחיוניותם, מסייע להם להיפטר מהצלוליט ומספק תוצאות 

נראות לעין, לאורך זמן.

Slim 
Roller

SLIM ROLLER
היתרון הטיפולי שלך

כל סדרה כוללת 15-12 טיפולים - 3-2 טיפולים בשבוע, 

ומאפשרת ליהנות ממגוון יתרונות פיזיולוגיים:

מסייע בתהליכי הרזייה, חיטוב ועיצוב הגוף	 

הפחתה משמעותית בצלוליט	 

ניקוז לימפתי לפינוי רעלים מהרקמות )פירוק הצטברות 	 

נוזלים(

שיפור זרימת הדם	 

גירוי רקמות למטבוליזם מוגבר	 

זירוז התחדשות העור, החלקתו ומיצוקו	 

צמצום סימני מתיחה  ועודף עור	 

הרזייה מותאמת אישית	 

פרוק רקמות שומן  ועיצוב הגוף	 

שיפור בגמישות	 

מסייע בתהליכי אנטי-אייג'ינג וחידוש העור	 

עיסוי למתניים: מטפל במאגרי שומן 
באזור הבטן התחתונה והמתניים ומחזק 

את שרירי הבטן האלכסונים.

עיסוי ירך פנימית וישבן: להגברת 
הניקוז הלימפטי לחידוש הזנת הרקמות, 

להקטנת מאגרי השומן ולמתיחת העור.

עיסוי ירך פנימית  לחיזוק שרירי הירך 
ועיצובם, הקטנת רקמת השומן והצערת 

העור.

עיסוי הבטן: להמרצת זרימת דם ולימפה 
לחיזוק השרירים, מגביר את התהליך 

המטבולי, מקטין את מאגרי השומן בבטן 
ומשפר את מרקם העור.

עיסוי צד הירכיים: הפתרון המושלם 
למאגרי שומן עקשניים, להעלמת צלוליט 

ולהחלקת העור.

עיסוי ישבן וירכיים: להגברת הניקוז 
הלימפטי לחידוש הזנת הרקמות להקטנת 

מאגרי השומן ולמתיחת העור.

עיסוי זרועות: פתרון לעור נפול, 
הזרמת דם מוגברת לחידוש העור 

ומתיחתו.

עיסוי הגב: שילוב מנצח להרפיית 
שרירי הגב ולטיפול במאגרי שומן 

עקשניים בגב העליון ובמותניים

שוקיים וירכיים חלק אחורי: עיסוי 
להמרצת ניקוז לימפטי לטיפול מהיר 

ואפקטיבי בצלוליט ובאצירת נוזלים.


