
η κρυολιπόλυση με KryoKontur είναι μια 
νέα, επαναστατική, μη επεμβατική μέθο-
δος μείωσης του τοπικού λίπους. Βασίζε-

ται σε έναν πλήρως ελεγχόμενο μηχανισμό ψύξης, ο 
οποίος καταστρέφει τα στοχευμένα λιποκύτταρα με 
απόλυτη ακρίβεια. Πρόκειται για μία απλή, ασφαλή 
και ανώδυνη διαδικασία, με την οποία τα λιποκύττα-
ρα εκτίθενται σε ελεγχόμενη χαμηλή θερμοκρασία, 
με αποτέλεσμα να καταστρέφονται, χωρίς ωστόσο 
να βλάπτονται οι γύρω ιστοί.  Στην περιοχή εφαρ-
μόζεται μία κεφαλή ανάλογα με την έκταση, η οποία 
ψύχει το υποδόριο λίπος για μία περίπου ώρα. Τα 
νεκρά πλέον λιποκύτταρα αποβάλλονται από τον 
οργανισμό μέσω της φυσικής μεταβολικής διαδικα-
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Νικησε το τοπικο παχος
σίας και έτσι  από  τα επίμαχα σημεία (π.χ. κοιλιά, 
ψωμάκια) απομακρύνονται οι λιπαποθήκες.
 Χρειάζονται από 1 έως 3 συνεδρίες, με μεσοδιά-
στημα περίπου 45 ημερών. Το αποτέλεσμα είναι 
ορατό από τις πρώτες 10-15 ημέρες και είναι μόνι-
μο. Το νέο σύστημα KryoKontur διαθέτει κεφαλές 
μεγαλύτερων διαστάσεων από ό,τι τα παλιότερα 
συστήματα και έχει τη δυνατότητα να ψύχει με 
απόλυτη  ακρίβεια και ομοιογενώς όλο το εμβα-
δόν της κεφαλής. Γι’ αυτό και μία συνεδρία με το 
KryoKontur αρκεί για να φορέσει κάποιος ένα ή 
δύο μικρότερα νούμερα ρούχα. δεν απαιτείται 
χρόνος ανάρρωσης. η κρυολιπόλυση έχει ιδανικά 
αποτελέσματα σε άτομα τα οποία ελέγχουν τη 
δίαιτά τους, δεν αποκλίνουν πολύ από το κανονικό 
τους βάρος κι έχουν τοπική εναπόθεση λίπους, 
που αντιστέκεται στη γυμναστική και στη δίαιτα. 
Το πανεπιστήμιο Χάρβαντ έπειτα από εκτεταμένες 
μελέτες κατέληξε ότι η λιπογλυπτική με τη βοήθεια 
της κρυολιπόλυσης αποτελεί την πλέον ασφαλή, μη 
επεμβατική μέθοδο μείωσης του τοπικού λίπους. η 
μέθοδος έχει επίσημη έγκριση από το FDa. �
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