DEFINITIEVE VETVERWIJDERING
Door middel van Cryolipolyse
“Eindelijk ben ik van mijn buikje verlost en
heb ik weer een taille!”
CENTRUM BALANS

Centrum Balans, het alternatief voor
plastische chirurgie. Wij bieden een
breed scala aan behandelingen die
huid en lichaam weer in balans
brengen met een zichtbaar langdurig
resultaat. Met diverse specialisaties en
passie voor ons vak, gaan wij een stap
verder dan de reguliere
schoonheidsbehandeling en bieden
verbluffende resultaten.

CRYOLIPOLYSE

Het nieuwste op het gebied van
figuurcorrectie door vetverwijdering:
cryolipolyse (thermo-CryolLipide) met
de Coolipo Twin.

Dankzij de combinatie van
electroforese en cryo is dit één van de
meest effectieve en veilige methodes
welke momenteel op de markt is. Het
systeem biedt een non-invasieve
vetverwijdering door middel van het
onderkoelen van vetcellen, volgens de
cryolipolyse techniek. Tevens biedt de
CoolipoTwin ook de mogelijkheid voor
anti-aging gezichtsbehandeling.

Hoe werkt cryolipolyse?
De werking is gebaseerd op het
natuurlijke proces van celafbraak door
het toepassen van een nauwkeurige
afkoeling van de bovenliggende
huidlaag. Dit gebeurt zonder het
omringende weefsel te beschadigen.
Het systeem dat werkt dankzij de
cryolipolyse techniek is met name
geschikt voor de buik, taille, armen,
heupen, benen en knieën. De eerste
resultaten zijn een à twee maanden na
de behandeling zichtbaar. Het
verdwijnen van de cellen kan tot zes
maanden duren.
Centrum Balans beschikt over het
keurmerk cyrospecialist. Dit keurmerk
toont aan dat Centrum Balans zich
heeft gespecialiseerd in
cryobehandelingen voor esthetische
figuurcorrectie. Klik op het keurmerk
voor meer informatie op de website
cryospecialist.nl.

Mariet (54): “Mijn buik is altijd mijn zwakke punt geweest. Al
vanjongs af aan gaat alles wat ik snoep direct naar mijn buik en de
naastgelegen ‘zwembandjes’ waardoor ik nooit dat vrouwelijke
figuur heb gehad dat ik zo graag wilde, met een duidelijk zichtbare
taille. Nee, bij mij was alles recht, wat zeg ik: bol zelfs, ik heb een
echt ‘appel’-figuur.” Omdat ik zó graag van mijn buikje en
zwembandjes af wilde heb ik vele methodes geprobeerd. Van
allerhande diëten tot een intensief buikspier-programma tot
verschillende figuurbehandelingen; niets hielp en als ik wel een keer
wat centimeters kwijtraakte dan was dat op de verkeerde plaatsen
maar dat vet rond mijn taille wil er gewoon niet af, heel
frustrerend!”
“Op een gegeven moment hoorde ik via een collega van
Cryolipolyse en eerlijk is eerlijk: in eerste instantie dacht ik ‘ja hoor,
dat is weer zo’n hype’.
Maar na een tijdje twijfelen won mijn nieuwsgierigheid het van de
scepsis en besloot ik het eens uit te zoeken. Niet ver bij mij
vandaan bleek ik de behandeling te kunnen ondergaan – het bleek
ook nog eens mee te vallen wat betreft de prijs, zeker in
vergelijking met de andere behandelingen die
ik reeds heb uitgeprobeerd en die geen effect boden. Ik heb een
afspraak gemaakt en kon anderhalve week later terecht voor de
intake.” Tijdens dit gesprek werd alles goed uitgelegd, wat ik kon
verwachten en zo, ook qua resultaat, dat was erg fijn. Omdat ik ook
nog wat overgewicht had kreeg ik een voedingsadvies.”
“Inmiddels is het 3,5 maand geleden dat ik mijn eerste behandeling
met Cryolipolyse heb ondergaan en ik sta er nog elke dag van te
kijken hoe goed het werkt: ik heb weer een taille! De behandeling is
me alleszins meegevallen, het deed geen pijn en ook erna voelde ik
me goed. Het is wel een heel aparte sensatie, dat afkoelen, daar
moest ik wel even aan wennen maar toen dat eenmaal gebeurd was
ging het prima.“Ik heb nu 3 behandelingen gehad en ben super blij
met het resultaat: eindelijk ben ik van mijn buikje verlost en zijn de
zwembandjes verdwenen! Op mijn buik ben ik 8 centimeters kwijt
en het vet lijkt ook echt weg te zijn dus ik ben heel tevreden. En ik
raad Cryolipolyse dan ook van harte aan iedereen aan die van zijn
of haar hardnekkige vetophopingen af wil.”
Interesse?
Maak een afspraak voor een GRATIS en
vrijblijvend intakegesprek
Bel: 06 51134331
www.centrum-balans.nl

