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2019 m. pristatytas „Cryo V2“ yra vienas iš 
naujausių rinkoje esančių modelių!

Modernus ir futuristinis dizainas, ergonomiška 
išorė ir galinga technologija yra geriausias 
krioterapijos sprendimas.

Dėl savo naujų technologijų šis modelis išlieka 
pranašesnis už konkurentų modelius.

"CRYO V2" YRA NAUJAUSIA SERTIFIKUOTA 
KRIO KAMERA RINKOJE!

STIKLINIS, 
ŠVIEČIANTIS 
LOGOTIPAS

10.1’ LIETIMUI 
JAUTRUS EKRANAS

7’ VIDEO EKRANASTERMOVIZIJA

NUTEKĖJIMO
 INDAS

GALIMAS ĮVAIRIŲ 
SPALVŲ KORPUSAS

TERMOVIZIJA

DEGUONIES MONITORIUS

DIDELIS VIDEO EKRANAS

310.1 
JUTIMINIS EKRANAS

6
MĖNESIŲ 

NUMATIOMAS IG

50+
ŠALYSE INSTALIUOTA  

VACUACTIVUS
METŲ GARANTIJA
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K  A I P  T A I  V E I K I A ?

KRIOTERAPIJA

Ekstremaliai šalta temperatūra stimuliuoja odos receptorius, aktyvindama centrinės nervų sistemą ir jos 
reakcijas. Endorfinai, natūralūs organizmo skausmo inhibitoriai ir nuotaikos pakėlėjai, išleidžiami iš hipofizės ir 
nervų sistemos, kad pagerintų nuotaiką, energiją ir malšintų skausmą. Krioterapija taip pat pagerina kraujo ir 
limfos cirkuliaciją, kuri skatina toksinų ir medžiagų apykaitos atliekų pašalinimą. Ši suaktyvėjusi kraujotaka taip 
pat aprūpina raumenis ir vidaus organus deguonimi ir maistinėmis medžiagomis turtingu krauju, kad 
paskatintų ląstelių regeneraciją organizme.

KAIP VEIKIA "CRYO V2"?

„CRYO V2“ naudoja labai šalto azoto pliūpsnius, net -170 laipsnių Celsijaus temperatūros, kad 
suaktyvintų natūralias organizmo reakcijas. Šalto oro gūsiai sukelia tik per 2-3 minutes fiziologines 
reakcijas, kurios skatina sveikimą ir gijimą.
Ši revoliucinė procedūra ne tik padidina kūno efektyvumą 30%, bet ir padidina organizmo atsigavimą 8 
kartus greičiau nei įprastai. Privalumų sąraše yra patobulinta raumenų ir sąnarių funkcija, skausmo 
malšinimas ir pašalinimas, suaktyvintakraujotaka, lėtinio skausmo malšinimas ir greitas atsigavimas po 
traumų ar operacijų.
Taip pat įrodyta, kad ši šaldymo procedūra sudegina iki 500-800 kalorijų, padidina medžiagų apykaitą, 
atpalaiduoja endorfinus, pagerina miegą, mažina celiulitą ir aktyvina kolageno sintezę. Krioterapijos 
kameros yra įdiegtos įvairiose vietose,  tokiose kaip SPA centrai, medicinos klinikos, sport klubai, 
sanatorijos ir krioterapijos centrai.
„Vacuactivus“ viso kūno krioterapijos kamerų modeliai, įskaitant „CRYO V2“, yra vienintelės rinkoje 
esančios kameros, vienodai paskirstančios azotą visam kūnui, naudojant keletą purkštukų.

170 2 - 3 8
LAIPSNIŲ ŠALČIO LAŠELIAI MINUTE TREATMENTS

30%
DIDESNIS KŪNO EFEKTYVUMAS KARTUS GREITESNIS ATSIGAVIMAS PO 

TRAUMOS AR OPERACIJOS
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Sumažina atsistatymo laiką

Tiekia raumenims deguonį ir maistines 

medžiagas

Pagreitina grįžimą prie įprastos veiklos 

Padidina raumenų ištvermingumą

Mažina nuovargį

Pagerina organizmo atsipalaidavimą  Reguliuoja 

miego įpročius ir kokybę

Padidina jėgą ir ištvermę

Pagerina sportinius rezultatus 

Mažina raumenų įtampą

Pagerina sąnarių funkcionalumą

Pakelia energijos lygį

Padeda numesti svorį

PRIVALUMAI NAUDOJANT SKYSTO AZOTO 
KAMERAS

Tinakami naudoti:

Sanatorijose ir sveikatingumo centruose 

Grožio salonuose

Medicinos klinikose

SPA centruose

Sporto klubuose
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FUNKC I J O S

Netiesioginė platinos purkštukų technologija 

Automatinis kėlimas iki 150 kg

Automatinis durų atidarymas

„Android A3“ programinė įranga

Prailginimo pakylos aukšto taško kėlimui, 

įtrauktos į kėlimo sistemą

10,1 colio/800 Hz  ekranas

7 ’Antrasis ekranas

Pridedama azoto žarna ir jungtys 

Pasirenkamas įvairių spalvų korpusas 

Transportavimas ant ratų

Avarinio sustabdymo mygtukas

Stumkite duris avariniam sustojimui ir 
išėjimui 
Sesijos skaitiklis ir  laikmatis

„Wi-Fi“ ryšys

3 automatinės ir 1 rankinės programos 

Nustatykite numatytąją kėlimo padėtį

Minimali temperatūra: -120ºC/-184F

Maksimali temperatūra: -170ºC/280F

LED apšvietimas

Džiovinimo sistema

PAŽANGIOS TECHNOLOGINĖS SAVYBĖS IR ESTETIKA



FA
Q

DUK

Į ką atkreipti dėmesį perkant "CRYO 
V2"?

Efektyvus azoto vartojimas: Mažesnės azoto sąnaudos 
sumažina jūsų eksploatavimo išlaidas, todėl padidėja 
pelningumas.

Saugos funkcijos: Vidiniai deguonies jutikliai, avarinio 
stabdymo įjungimas, neribotas automatinis durų 
atidarymas.

Nuosekli gydymo temperatūra: Dauguma prietaisų 
neužtikrina pastovios temperatūros viso gydymo 
metu. Vietoj to, sesijos metu temperatūra svyruoja 
aukštyn ir žemyn. Ieškokite prietaiso, kuris palaikytų 
temperatūrą visą gydymo laiką.

Tolygus paskirstymas: Dauguma kitų prietaisų per visą 
apdorojimą suteikia netolygų šaltį; todėl kai kurios 
kūno dalys neturi tokio paties poveikio. Ieškokite 
prietaiso, kuris tolygiai paskirstytų azotą.

Kokios einamosios išlaidos?

Elektra ir skystas azotas.

Kokio dydžio patalpoje gali būti "Cryo 
V2"?
Minimum 2.5 metrai x 2.5 metrų.

Kas įskaičiuota į kainą? 

Į kainą įskaičiuota įranga, pristatymas, 
montavimas, mokymas ir nemokamas aptarnavimas 
jūsų garantiniam laikotarpiui.

Ar yra dar kokių nors mokesčių? 

Nėra jokių paslėptų ar nuolatinių mokesčių. 

Kas instaliuos mano prietaisą?

Sertifikuotas serviso inžinierius instaliuos ir apmokys 
dirbti su prietaisu. 

Kada gausiu savo prietaisą po 
užsakymo? 

Jei "MB Hidromedica" turi savo prietaisą 
sandėlyje, įrangą gausite per 3–5 darbo 
dienas nuo užsakymo pateikimo. Jei  neturi 
jūsų įrenginio, savo įrangą gausite per 8–10 
savaičių nuo užsakymo pateikimo.

Ar man reikia specialios kvalifikacijos 
prietaiso valdymui? 

Ne. "MB Hidromedico"s atstovai išmokys Jus 
naudotis prietaisu.

Ar man reikia specialių leidimų 
naudotis prietaisu?

Ne, tačiau „MB Hidromedica pateiks jums vadovą, 
kaip paruošti patalpas.
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