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KRIOGENINIŲ PRODUKTŲ 
INOVATORIAI IR GAMINTOJAI 
Mes prisitaikome, vykdome ir progresuojame. Mes 

didžiuojamės būdami viena koja priekyje ir mūsų 

naujausia krioterapijos įranga yra mūsų nuolatinio darbo 

ir domėjimosi šia sritimi rezultatas. Mūsų gamykla yra 

veikianti pagal aukščiausius pasaulinius standartus.

MES INSTALIUOJAME 
PRODUKTUS VISAME 
PASAULYJE IR TURIME 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.



KAS YRA
KRIOTERAPIJA?

Krioterapija - tai mokslas apie organizmo 
reakcijas minusinėje temperatūroje, siekiant 
pagerinti fizinę ir psichinę sveikatą.

Ji mažina uždegimą organizme, padidindama 
priešuždegiminės cheminės medžiagos, 
vadinamos norepinefrinu, kiekį organizme.

Krioterapija taip pat aktyvina viso kūno 
kraujotaką, ko pasekoje pasiekiama greitesnė 
medžiagų apykaita ir spartesnis kalorijų deginimo 
procesas.

Taip pat padidėja endorfinų, kurie gali pakelti 
nuotaiką, lygis.

Kalbant apie grožio naudą, krioterapija padidina  
ląstelių aktyvumą, o tai savo ruožtu stangrina odą 
ir suteikia jaunatvišką jos spindesį.
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KAS YRA VISO 
KŪNO

KRIOTERAPIJA?

Viso kūno krioterapija (WBC) - tai trijų minučių procedūra, kurios metu 
visas kūnas patiria ekstremalią, net –140 ° C temperatūrą, siekiant skatinti 
regeneraciją, organizmo našumą, sveikatą, grožį ir svorio mažinimą.

Imuminės sistemos
aktyvinimas

Krioterapijos metu Jūsų 

organizme žymiai padidėja 

gaminamų priešuždegiminių 

hormonų kiekis bei 

sumažėja organizmo 

uždegimas. Taip atsitinka dėl 

padidėjusių organizmo 

imuninių ląstelių. Šis 

imuninės sistemos 

stiprinimas padeda 

sunaikinti virusus ir kovoti 

su navikais.

Grožis ir senėjimo
prevencija

„CRYO Total“ gali 

padėti išlaikyti 

jaunatvišką išvaizdą, 

sumažindamas senėjimo 

požymius, pvz., raukšles, 

taip pat stangrina odą ir 

mažina celiulitą. 

Krioterapija skatina 

kolageno gamybą 

gilesniuose odos 

sluoksniuose, todėl oda 

tampa lygesnė, 

stangresnė ir 

jaunatviškesnė.

Raumenyno atsatymas

„CRYO Total“ klientai gali 

treniruotis sunkiau, ilgiau 

ir greičiau atsigauti po 

sunkaus fizinio krūvio, o tai 

padeda pasiekti maksimalių 

treniruočių rezultatų. 

Procedūros metu, kai 

temperatūra greitai atvėsta,  

sumažėja uždegimas, 

skausmas ir "atsigauna" 

raumenys.

Sveikata ir sveikatingumas

Medicinos tyrimai parodė, 

kad WBC padeda žmonėms 

kovoti su nemiga ir skatina 

gilesnį miegą. Procedūros 

taip pat mažina stresą ir 

nerimą, gerina imuninę 

sistemą ir organų funkcijas. 

Svorio mažinimas

"CRYO Total" skatina 

natūralų svorio metimą. 

Procedūra padeda 

stimuliuoti kraujo 

cirkuliaciją visame kūne ir 

pagreitina deguoniu 

prisotinto kraujo tiekimą, 
o tai padidina medžiagų 

apykaitos greitį.

Skausmo malšinimas

„CRYO Total“ sumažina 

skausmą ir pagreitina 

atsigavimo po traumų  

procesą. Procedūros metu 

kūnas sulėtina nervinių 

signalų perdavimą ir 

išskiria neuromediatorių, 

kuris sumažina skausmo 

intensyvumą. Procedūros 

taip pat pagreitina 

atsigavimo procesą, 

padidindamas kraujo, 

kuriame gausu maistinių 

medžiagų, pernašą.



APIE "CRYO  
TOTAL"

„CRYO Total“ kapsulė sukurta taip, kad 
suteiktų lengviausias, saugiausias ir 
efektyviausias viso kūno krioterapijos 
procedūras. Sukurta naudojant naujausias 
technologijas ir siekiant užtikrinti, kad 
klientas niekada tiesiogiai nesiliestų su azotu. 
Tam yra įdiegta aukščiausio saugumo 
standarto azoto garų konstrukcija.

Patogi, intuityvi ir supaprastinta sąsaja rodoma 

dideliame 21 colio jutikliniame ekrane, kad 

būtų lengviau naudoti ir valdyti kapsulės 

nustatymus.

„CRYO Total“  yra aukščiausios kokybės, turinti daug gerų klientų atsiliepimų. Vienintelis rinkoje 

esantis su operatoriaus ekranu, dideliu kliento ekranu, rodančiu reikiamą informaciją, su 21 colio 

skaitmeniniu jutikliniu ekranu, skirtu intuityviam naudojimui, kad būtų galima valdyti 

procedūras, ir aukščiausius standartus atitinkančia vidaus apdaila su moderniais saugos jutikliais.





"CRYO 
TOTAL" 

FUNKCIJOS

PROCEDŪRŲ TIPAI

GALIMYBĖS 

Viso kūno kripoterapija (WBC) 

Kūno dalies krioterapija (PBC)

Oro srauto valdymas

Temperatūros valdymas

Deguonies sensorius

Oro srauto valdymas
SAUGA

Temperatūros valdymas 

SAVYBĖS

AZOTO SĄNAUDOS 

21įsitrižainės lietimui jautrus ekranas

Kliento ekranas rodantis procedūros 
likusį laiką

Langas gali būti atidarytas WBC arba 
uždarytas PBC. 

Trikdžių šalinimas naudojant „Wi-Fi“ funkciją 

Aukštos kokybės muzikinė įranga 

Audio komunikacija tarp kliento ir 

operatoriaus

Aukščiausios klasės  medžiagos

Skysto azoto suvartojimas
Tai priklauso nuo procedūros trukmės ir 
temperatūros

10- lSL
sesijai 
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"CRYO TOTAL" ŠALDYMO 
PROCESAS

Aukščiausi saugos standartai - nėra tiesioginio 
kontakto su azotu 

„CRYO Total“ yra erdvi,
todėl daugiau vietos
klientams
judėti kameros viduje ir
nejausti klaustrofobijos.

LUXURY KLASĖS INTERJERAS 

LENGVAI 

VALOMA 

ERDVI IR PATOGI 

KAPSULĖ 

HIGIENIŠKOS MEDŽIAGOS 

DAUGIAU VIETOS JUDĖJIMUI VIDUJE 

CRYO Total only exposes the client to breathable cold air, and not to harmful 

Nitrogen gas. Nitrogen is used only as a cooli medium and does not come into contact 

with a person inside. 

ŠALTAS ORAS

PADUODAMAS Į
GYDYMO KAMERĄ

Azotas, išeinantis iš
kapsulės per
išmetimo /vėdinimo
sistemą
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