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APPARATET SOM IMPONERER
DAMER OVER HELE VERDEN!



Cryo 21 er et system for kryoterapi som har en 

arbeidstemperatur mellom 20°C og -10°C og 

oppnår en temperatur på 8°C på hypodermisk

nivå.

Adipose celler



• Cryo 21 er en terapeutisk behandling for fjerning av 

fett uten kirurgi. 

• Vår kryometode er revolusjonerende og helt ulik andre 

metoder da kuldesonden vår beveges manuelt der 

man ønsker å  fjerne fett. Dette gjør at man kan 

behandle hele kroppen. 

NATURLIG OG PERMANENT
FETTFJERNING UTEN KIRURGI!



APOPTOSE
Eliminering av adipocytter

• Suffikset «Cryo» kommer fra det greske ordet «kryos» som 
betyr is, kulde.

• Apiocytter er sensitive til kulde og ved arbeidstemperaturen vil 
prosessen med apoptose starter og fettcellene dør.  

• Dette er en programmert celledød der cellemembranet blir 
brutt og en konsekvens av dette er en spontan, sakte og 
gradvis tømming av adipose celler.

• Denne eliminasjonen av lipider blir foretas gjennom leveren, 
fordøyelsessystemet og lymfesystemet i løpet av 15-20 dager.



APOPTOSE-PROSESSEN 
MED CRYO LIPOLYSE

Denne prosessen tar ca 15-20 dager.





ULTRALYDBILDE FRA 
ET KLINISK STUDIE 

(Kilde: Internett)

Disse ultralydbildene  viser en reduksjon av 

fettlaget fra 7.2 mm til 5.4 mm.

FØR ETTER







FETT

Kulden fører til at fettcellene tømmes. En 
konsekvens av dette er at lipider elimineres i 

behandlingsområdet. Dette vil forbedre 
kapitalærer, hypdermis og dermis gjennom en 
eliminering av metabolsk avfall og akummulert

stress.

FORMING AV HUDEN

Nedkjølingen av det dype lærlaget (dermis) 
vil stimulerere fibroblaster som bedrer og 

øker den reproduktive synteses med å 
danne nytt kollagen og nye elastinfibre.  

Dette vil føre til en økning i oksygentilførsel 
og blodgjennomstrømning. Vevet vil bli mer 

tonet og kompakt.

CELLULITTER

Kontinuerlig utveksling mellom 
vasokonstriksjon og vasodilatasjon. 

Behandlingen stimulerer det vaskulære 
systemet. I tillegg vil kulden føre til en 

økning i oksygentilførselen i vevet, samtidig 
som giftige væsker elimineres i fettvevet. 

SIRKULASJON
(Lymfe og venøs drenasje)

Kulden  fremmer en spesiell 
effekt på drenering ved økning av 

væskeflyten og ved å øke 
oksygentilførselen og 

blodsirkulasjonen.

Behandlingsmetoder



KROPPSBEHANDLING
• Økning av blodsirkulasjonen

• Eliminerer lokale cellulitter

• Reduserer antall fettceller

• Lymfedrenasje

• Toning av muskler

• Slanking og figurforming



ANSIKTSBEHANDLING

• Redusering av rynker

• Toning av muskler

• Vevsforming

• Avslappende og beroligende

• Ansiktsløft

• Poser og skygger under øynene

• Couperose

• Redusering av dobbelthake



Kosmetikkprodukter
I enhver behandling med Cryo 21 bruker vi produkter som 
er spesielt beregnet for bruk sammen med kulde som fører 
til at de aktive ingrediensene kommer dypt inn i huden.

21 Equipment kosmetikk



Resultat fra studie av Cryo Lipolyse i %

Sikkerhet og effekt i relasjon med 

reduksjon av lokale fettansamlinger

FORFATTER:
Dott.ssa Ilaria Marelli

Medical Doctor Degree in medicine and surgery
University Bicocca, Milano



BEHANDLING 
AV RUMPE
hos kvinner

BEHANDLING 
AV MAGEN
hos kvinner



BEHANDLING 
AV MAGEN 
hos kvinner 

(i overgangsalderen)

BEHANDLING 
AV MAGEN 
hos menn



Resultater etter kun en 
behandling på 10 minutter

FØR ETTER



FØR ETTER

Kurs hos Dui 
Februar 2016

Resultat etter 1 
behandling med 
fettfjerning på magen. 

Kunden gikk ned 3 cm 
rundt magen. 



10 behandlinger 
på fett og cellulitter

FØR ETTER



3 fettbehandlinger
2 cellulittbehandlinger
1 firming

Ekstra behandling før cryo
med Octagon slim/detox.



FØR ETTER

Resultat etter 1 cellulittbehandling



20 minutters ansiktsbehandling

FØR ETTER



Resultat etter 30 dager

FØR ETTER

FØR ETTER



Resultat etter 3 behandlinger

FØR ETTER

Resultatet til en kunde 
hos Cryoklinikken
Porsgrunn

Kunde har fått 3 
behandlinger. Ingen 
ekstra trening eller diett.



Resultat etter 90 dager

FØR ETTER



KONKLUSJON
Etter studie på 100 personer

EVALUERING AV 
SIKKERHET

• Ingen bieffekter registrert

• Ingen variasjoner i 
blodprøvene ble registrert

• Det ble registrert en økning 
i monocytter, neutrofiler, 
makrofager på lokalt nivå:
Celler som er i stand til å 
innlemme fremmed-
legemer i sine cytoplasma 
og fordøye dem.

EVALUERING AV 
EFFEKTIVITET

• Det ble funnet merkbare 
resultater hos alle klientene

• Ved å måle hudfolden fikk 
man målt effekten av 
redusering i fettvevet.

• Reduksjonen av kroppsfett,  
det kompakte vevet og i 
noen tilfeller vekttap, viste 
raske og merkbare 
resultater som ble synlig 
noen dager etter 
behandling.

KONKLUSJON

• Cryo 21 er en ikke-invasiv
behandlingsmetode som 
også kan brukes når 
kontraindikasjoner er 
tilstede for andre typer 
behandlinger, siden Cryo
fører til en fysiologisk 
mekanisme som er naturlig.



Kyss dine tynne
lepper farvel!

Nyhet! 

Vi oppdaterer maskinen din med den nyeste programvaren helt gratis! 

Nytt program for forstørrelse av lepper!

Få fullere og mer sexy lepper uten injeksjoner!



FØR ETTER

Før

Etter



Madelen jublet av 
glede da håret kom 
tilbake!
Sykdommen Alopecia areata gjorde at Madelen 
Gulseth Christensen (15) fra Skien ble allergisk mot sitt 
eget hår.

Historien om den delvis hårløse Madelen har engasjert 
mange og Nils Mortensen var en av dem som ønsket å 
hjelpe henne. 

Produkter for å få orden på tarmsystemet, i tillegg til 
fiskeproteiner, vitaminer, mineraler og klorofyll ble 
sammen med mekanisk behandling løsningen for 
Madelen. Nå vokser endelig håret ut igjen!





Hjelp mot hårtap
Cryo 21 har vist gode resultater mot hårtap når 
det er problemer med alopcia areatea eller hår-
tap på grunn av medisiner, kjemiske produkter 
eller høyt stressnivå.

Biologiske effekter av Cryo-behandling for hårtap: 

 Stimulerer hårveksten

 Gir en økning i sirkulasjonen med påfølgende 
oksygenering og regenerering i vev som legger 
til rette for opptak av næringsstoffer i hårsekken.

 Fremmer penetreringen av de aktive 
virkestoffene



Egen protokoll for fysioterapi-behandlinger.

Effektene av Cryo 21 innen fysioterapi

Claude Marenghi

Kvalifikasjoner:

 Fysioterapeut DE

 Osteopeat

 Spesialist i respiratorisk fysioterapi for barn og voksne

Cryo 21 kan brukes til: 
 Smertebehandling

 Muskel- og senebetennelser

 Fjerne spenninger

 Øke sirkulasjonen

 Hevelser



OVERVEKT
Årsak og sammenheng

Mye mer enn bare kalorier….



 1 av 4 kvinner er på slankekur eller har planlagt neste slankekur

 En ny undersøkelse fra april 2016 viser at:

 58,6 % kvinner over 18 har slanket seg eller holder på å slanke seg

 37,5 %  menn har slanket seg eller holder på å slanke seg

 500 000 000 kr brukes årlig på kosmetiske behandlinger eller 

kosmetisk plastisk kirurgi (ref. 2014)

av norske kvinner er på en 
slankekur nå, eller vil slanke seg!



Magefett er farligere enn annet fett

Men hva er mekanismen bak dette?

«Eple» vs «Pære»

Over 
midjen

Under 
midjen



Farene ved overvekt

Det viskerale magefettet er det farligste



Konsekvensene av magefett infeksjon

Ekstremt magefett

Økt fare for hjerte-

karsykdommer

Insulin resistanse

Økt blodtrykk

Økt fare for 

blodpropp

Økt betennelse i 

fettvevet





Forskere skisserer første bakteriekart
 En undersøkelse av 10 friske personer har gitt et første bilde av 

bakteriefloraens sammensetning. 

 Selv om det finnes over 50 forskjellige bakterieslekter i kroppen, er 
det særlig fire slekter som dominerer.

 Sammensetningen varierer bare ganske lite hvis man sammenligner 
personene med hverandre. Derimot er det store forskjeller på ulike 
steder i og på kroppen.

 Mens to bakterieslekter stort sett deler plassen i tykktarmen, 
dominerer en enkelt slekt for eks. i skjeden og munnen.

 På tegningen kan antallet bakterier ses på sirklenes størrelse.



Kroppen rommer særlig fire slekter

Firmicutes

Bacteriodetes

Actinobacteria

Proteobacteria

Andre slekter



FET AV PILLER?

 Glukokortikoider (kortison) 

 Nevroleptika

 Antidepressiva

 Kolesterolsenkende

 Blodtrykksenkende

 Antiepileptika



Blir du fet uten at du spiser store 
mengder mat? 
Da kan dette være et tegn på insulinresistens og høyt insulinnivå i blodet.

Symptomer:

 Svingende yteevne

 Sovner lett etter middag og våkner med søtbehov

 Liker å spise om kvelden i tillegg til andre måltider

 Liker søt og stivelsesrik mat, vil gjerne ha sukker og melk i kaffen.

 Liker brød og foretrekker banan når de blir tilbudt frukt.

 Elsker pommes frites og melkesjokolade.



Gass dannes fordi
fordøyelsessystemet
ikke er “rent”

En gassboble dannes

Gass dannes fordi de dårlige bakteriene gir fra seg karbondioksyd, 
metangass og hydrogen mens de ernærer seg på klumper av ufordøyd mat.

Ufordøyd mat bygger seg opp

Fordi du ikke har nok gode bakterier 
for å raskt fordøye maten, blir det en 
ufordøyd plagsom klump tilbake.

Dårlige (sorte) bakterier spiser maten

Når du ikke har nok gode bakterier for å raskt og enkelt hjelpe deg å fordøye maten, vil 
de dårlige bakteriene ta over og produsere “gassutslipp”  

Gode (hvite) bakterier er i undertall

Gode bakterier er essensielle. I tillegg til å sørge for at fordøyelsessystemet ditt fungerer, 
eliminerer de også de dårlige bakteriene som produserer gassen. 

Gass forårsaker smerte og ubehag.

Gass fører til at systemet sveller- omtrent som å blåse opp en ballong. Det 
kan føles som en uklar, ulmende smerte eller som en stikkende fornemelse.

Gassen drives ut

Den er årsaken til mer ubehag i det den farer 
gjennom systemet slik at alt annet trenges
sammen. Tilslutt frigjøres endelig gassen



“USA Today” påstår at 
skuespilleren John Wayne 
hadde ca 20 kg forherdede
ekskrementer i kroppen da 

han døde.

Denne respekterte avisen sier : 

“De fleste mennesker som spiser vår vanlige “klissete og limaktige” 
mat, har ca. 2,5-5 kg materie i tarmene.” De påstår at i følge
obduksjonen, hadde skuespilleren John Wayne ca 20 kg med 
kompakte ekskrementer i kroppen da han døde. 

Det kan faktisk bygge seg opp uten at du føler noe som helst!

DET ER VIRKELIG SKREMMENDE!



HVORFOR INVESTERE I CRYO 21

Permanent og naturlig fettfjerning 
av fett hvor som helst på kroppen. 

Virker like bra som fettsuging. 

Smertefritt og uten bivirkninger.



Synlige resultater 
allerede etter første 

behandling.

Normal reduksjon 
en til to størrelser 

rundt magen 
(2,5 - 5 cm).

Helt utrolige 
resultater på 

cellulitter etter bare 
en behandling.

Dobbelthake, 
grevinnearmer, 

rynker og ansiktsløft 
behandles med en 

egen sonde tilpasset 
disse behandlingene



Rask omsetning og god fortjeneste

INNTJENINGEN ER HELT RÅ!

Selv med bare en kunde om dagen har du 

betalt apparatet på kun 6 måneder.



Finansiering

 Maskinen kan finansieres gjennom privat lån eller Cresco lån 

 Cryo 21 kan finansieres gjennom Cresco lån med nedbetaling 
over 3 år. Avdrag per måned blir på ca kr 5.900,- inkl renter.

 1 kunde om dagen er nok til å betale apparatet på kun 6 mnd.

PRIS PÅ CRYO 21

Apparatet koster kr 168.000,-
+ mva kr 42.000,-

kr 210.000,-



Kurs og seminar
Dui Clinique AS gjennomfører kontinuerlige 
kurs slik at du lærer å bruke apparatet på en 
profesjonell måte. Her tar vi for oss både 
selve prosessen ved bruk av Cryo 21 og en 
grunnleggende innføring i teorien bak dette 
suksessrike konseptet.

Det er viktig at alle som skal jobbe med 
apparatet også kjenner til hva som skjer  i 
kroppen til kundene under behandling.  
Dette for å etablere trygghet hos kunden.  
Det er også viktig å lære hvordan man takler 
en salgssituasjon samt ta del i våre 
markedsføringsstrategier med brosjyrer, 
lokalannonser, plakater etc.





Markedstøtte

Markedsføring



Forslag til tilbud
KJØP 6 FÅ 1 GRATIS

En kunde kjøper i gjennomsnitt 4-6 behandlinger

Tilby kunden en GRATIS behandling ved kjøp av 6 behandlinger!



Balanse & Velvære / Studio Figura

Vi har veldig spennende dager på salongen for tiden 😍
Cryo behandlingen er helt rå!!!

I dag hadde jeg en kunde som gikk inn 6,5 cm fordelt på 3 mål på 
magen. Hele 3 cm på målet over navlen. Og dette bare på 30 min 
behandling.

Er så glad for denne investeringen. Hos oss står folk i kø!!!! 😘Vi har 
nå venteliste for vi klarer ikke å ta unna. Døgnet skulle hatt litt flere 
timer og vi skulle hatt flere apparater!

Tusen takk til Audrey Wong Mortensen og Nils Christian Mortensen 
som importør i Norge.

Dette var en super investering både for dere og oss 😍



Cryoklinikken Porsgrunn

Jeg har brukt cryo21 på en kunde med nakkeskade og dertil 
stram muskulatur i ansiktet. 1 behandling klarte mer enn 
årevis med fysioterapi og manuellterapi, akupunktur og 
massasje.:-) 

Mannen er i lykkerus:-)

WOW-ERFARING: I dag hadde jeg en kunde som var fryktelig 
solbrent på skuldre og nakke. Jeg ville teste cryo på dette: 
hun fikk 10 minutter med Gel Lenitivo på soothing (0 grader) 
Hun ble liggende i 25 minutter ekstra etter cryobehandling
fordi hun fikk akupunktur. Da hun var ferdig, var hun ikke rød 
i huden, og det var heller ikke sårt.:-)



Takk for oppmerksomheten!


