
X-Freeze NXT

Håndstykke str. 220 
Håndstykke str. 160 
Håndstykke str. 130
Håndstykke str. 78

220 x 75 x 95 mm  
160 x 56 x 70 mm  
130 x 45 x 73 mm

78 x 28 x 35 mm
10 tommer multifarve touchskærmDisplay:     

Certifikat: 
Pris:   

      CE Mærket
DKK 250.000 + moms

Fedtfrysning

Op til 30% fedtreduktion 
pr. behandling

Permanente resultater

Evidensbaseret teknologi

Smertefri behandling

Få en lukrativ mulighed for at booste omsætningen i din klinik - 
samtidig med du tidsoptimerer!

X-Freeze NXT– Tidens bedste løsning..
… til permanent fedtreduktion. Evidensen peger på, at teknologien bag X-Freeze 
NXT er mere effektiv til permanente resultater end fedtsugning. Frys genstridige 
fedtdepoter væk på 60 minutters behandling, med den nyeste og mest effektive 
2021-teknologi.

Tekniske data og Info:

      X-Freeze NXT  
Kryolipolyse system

Model:      
Maskine:      
Strøm:
Strømfprbrug:  
Sugeevne: 
Temperatur:      
Størrelse (L x B x H):      
Vægt:      

      230V 50/60 Hz       
< 500 Watt

      0-100 kPa
      ned til -11°C

 70 x 64 x 149 cm       
60 kg



Genstridig bekæmpelse af fedtdepoter - nemt og sikkert!

Håndstykker til X-Freeze NXT

Permanent fedtreduktion er trenden
Fedtfrysning er nutidens største trend inden for fedtreduktion. Frys sikkert og 
effektivt genstridige fedtdepoter væk, uden brug af kirurgi. Fedtdepoter, som 
ikke kan trænes væk eller bekæmpes med sund kost, fordi genetikken er i 
vejen, fjernes smertefrit og nænsomt.

Ved behandlingens start, suges 
fedtdepotet op i håndstykket. Herefter sker 
en lynopvarmning og en efterfølgende 
hurtig nedkøling, for at skabe en virksom 
chokeffektiv i fedtdepotet. Evidens viser, at 
op til 30% af det behandlede områdes fedt 
forsvinder efter behandling.

Fedtdepoterne er meget følsomme overfor 
væsentlig nedkøling. Fedtcellerne 
krystalliserer (Adoptosis) og frigiver fedtet. 
Efter ca. 8-12 uger, nedbryder leveren, via 
lympfesystemet, skånsomt fedtet

Med anti-frost membranes, sikres det 
øvrige mod skader, imens fedtdepoterne 
nedkøles. 

For bedste resultat, anbefaler vi en serie af 
tre behandlinger pr. fedtdepot. 8-12 uger 
efter sidste behandling, ses det endelig 
resultat.




