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Hälsosam fettreducering

Fett
Antalet fettceller i din kropp är oförändrat 
genom hela livet, det är storleken på dem 
som varierar. Fettcellerna är ansvariga 
för produktionen av cirka 600 proteinhor-
moner, varav Adiponectin (eller GBP-28, 
apM1, AdipoQ och Acrp30) är ett av de mer 
spännande proteinhormon som produce-
ras i våra fettceller. Människor med små 
fettceller producerar betydligt mer av detta 
hormon, än de med fyllda fettceller. Detta 
är en nyckel i föryngrandet av våra celler. 

Om du bränner, fryser eller tar bort cel-
ler i din kropp, rubbar du balansen och 
minskar produktionen av dessa vitala 
protein hormoner. Fettceller är en myck-
et vital del i ditt endokrina system och 
balanserar även kroppens energidepåer. 
När fettceller skadas eller tas bort, kan 
kroppens system påverkas negativt och 
kroppen strävar för att balansera detta 
genom att öka volymen i andra fettceller 
på andra ställen på kroppen. Många upp-
lever även nedstämdhet och ökad trötthet 
som ett negativt resultat. Genom att hjälpa 
kroppens egen förmåga att frigöra fett ur 
fettcellerna, bibehåller du kontakten med 
alla dina fettceller, de är fortfarande intak-
ta och vid liv – men tömda, friska.

Fettceller

Fettämnen 
sipprar ut ur 
fettcellernas 
cellmembran

Kollapsade 
fettceller

Zerona Z6 erbjuder en kliniskt bevisad metod som hjälper kroppen 
att tömma sina fettceller utan att skada dem eller rubba kroppens 
naturliga balans. Få dem tillbaka till funktion.

Mikroskopsbilder på processen
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den mängd som maskinen har frigjort får 
du ligga i ordentligt. Det tar i så fall mycket 
lång tid, därför räknas metoden enligt de 
forskningsstudier som gjorts som perma-
nent vid bibehållen livsstil.

Är det skadligt på något sätt?
Studier visar att det inte är skadligt. Inga 
biverkningar har rapporterats och vi tilläm-
par endast kontraindikationerna; graviditet 
och vi behandlar inte barn enligt lag. Alla 
andra kan nyttja denna naturliga process 
påskyndad av ljuset från Zerona-maskinen.

Intressant nog justeras kroppens HDL/
LDL-värden samt diabetes-2-markörer 
gynnsamt efter Zerona-behandling, detta 
enligt kliniska studier, så hälsoaspekterna 
är stora.

Hur många behandlingar och hur ofta? 
Du väljer själv antalet behandlingar i sam-
råd med din klinik, tills önskat resultat 

Hur fungerar det?
Zerona producerar en perfekt avvägd 
mängd energi i form av ett ljus, som lätt 
absorberas i cellerna och startar en ke-
misk process. Detta innebär att cellen 
skapar en temporär por där fettet släpps 
ut under en viss tid. Efter cirka 20 minuter 
är cellen helt tömd och fettet ligger nu som 
ett skum precis utanför fettcellen.

Vad händer med det frigjorda fettet?
När det frigjorda fettet har lämnat cellen är 
behandlingen klar, därefter startar kroppens 
egna system för att bli av med det frigjorda 
fettet. Detta sker genom flera samverkande 
processer, däribland metabolismen, and-
ningen och det lymfatiska systemet.

Kan fettet gå tillbaka?
Ja, du kan alltid fylla på dina fettceller, 
men detta sker inifrån, alltså inte från det 
frigjorda fettet. Så om du vill fylla tillbaka 

uppnåtts. Rekommendationen är 8–12 
behandlingar à 40 minuter, 20 minuter per 
fram- och baksida av kroppen. Resultatet 
kan ses direkt efter 20 minuter.

För bästa totala omfångsminskning: 
en gång varannan vecka. För snabbast 
resultat på kort tid: fyra dagar mellan be-
handlingarna.

Kan man köra varje dag?
Du kan inte överdosera ljuset, men efter-
som processen av ljusbehandlingen kvar-
står i tre dygn är det ingen idé att behandla 
varje dag. Påbörja i så fall nästa behandling 
dag 4. Varför är det bättre totalt sett att vän-
ta så länge som 2 veckor mellan behand-
lingarna? Därför att du då ger din kropp mer 
tid att transportera ut det frigjorda fettet.

Hur känns en behandling?
De flesta brukar svara ”ingenting” efter-
som vi använder ett rumstempererat ljus. 

Behandlingen är smärt- och berörings fri.  
Det som kan kännas är ökad blodtillförsel 
och en ökad aktivitet i din lymfa vilket är 
positivt.

Behöver jag ändra på min kosthållning 
eller tänka på något annat?
Du behöver inte förändra något i din kost-
hållning. Om du däremot tar hand om ditt 
lymfatiska system under behandlings-
tiden, ökar ditt resultat avsevärt och du 
känner dig uppfriskad. 

Många avhåller sig från alkohol och 
påbörjar lättare träning som till exempel 
att ut och gå under behandlingstiden, då 
effekten från Zeronan påverkar många 
positivt och motiverar till detta. 

Prata gärna med din terapeut om hur du 
kan stimulera din lymfa på ett enkelt sätt.



Kontant 
/faktura

Alt. hyra  
36 mån. 

Alt. hyra  
48 mån.

Alt. hyra  
60 mån.

Per click

399 996 kr 12 595 kr/mån. 9 596 kr/mån. 7 796 kr/mån. 96 kr/st.
299 996 kr 9 696 kr/mån. 7 396 kr/mån. 5 996 kr/mån. 496 kr/st. 
199 996 kr 6 796 kr/mån. 5 196 kr/mån. 4 196 kr/mån. 996 kr/st. 

Finansiering
Du väljer själv om du vill köpa maskinen 
kontant eller via leasing.

Du har 24 månaders fabriksgaranti och 
vi tillhandahåller garanterad drift via ett 
serviceavtal.

Maskinen har inga förbrukningsdetaljer 
eller kalibreringskostnad.

Maskinen drivs av ett digitalt pollettsys-
tem, en pollett (click) per kund.

Snittpriset per behandling ligger på cir-
ka 750–1 500 kronor, klippkort fungerar bra 
på marknaden.

Fördelar för dig som  
erbjuder Zerona-behandling
Eftersom behandlingarna är oövervakade 
kan din personal göra annat under tiden 
eller påbörja simultana behandlingar. En 
behandling kan ta så kort tid som 20 minuter. 

Då det inte krävs någon särskild läkar-
utbildning eller liknande kan Zeronan han-
teras av befintlig personal och komplettera 
er befintliga verksamhet.

Många klienter blir mycket förvånade 
och glada av de snabba resultaten och 
den enkla behandlingsformen vilket ger 
er möjlighet att erbjuda fler behandlingar.

Att äga och erbjuda Zerona behandling-
ar höjer värdet på din anläggning.

Start
Leveranstiden är 2–3 veckor och vi är på 
plats och utbildar er. Gärna i samband med 
ett öppet hus där vi hjälper er att marknads-
föra era erbjudanden och fylla era kalendrar.

Vem är denna metod för?
Många tror att det endast är för övervik-
tiga eller om man är i riskzonen för livs-
stilssjukdomar, men de allra flesta är helt 
vanliga människor och faktiskt ofta de som 
tränar hårt och tävlar i någon form av fit-
ness/sport. 

Maskinen tar bort fett oavsett fysik och 
resultatet syns tydligt på dem som har en 
aktiv lymfa genom ett liv i rörelse. Zerona 
är således för alla.

Kundfördelar
• Icke-invasiv smärtfri metod
• Snabb och effektiv utan biverkningar
• Enkelt handhavande
• FDA-godkänd 
• Pågående studier på Diabetes 2 och 

HDL/LDL 
• Behandlingsformen klassas som  

permanent

Affärsnytta
• Zerona kommer från det världs-

ledande forskningsföretaget 
Erchonia i USA.

• Anpassad utbildning
• Ni blir certifierade på Zerona 
• Marknadsmaterial
• Ledande behandlingsmetod på 

marknaden
• Snabb ROI och god förtjänstmöjlighet
• Enkelt handhavande
• Tidsbesparande
• Kundvänlig (smärt- och beröringsfri)

 Alla priser anges exklusive moms. Med reservation för felskrivningar.

www.humanrecharge.com
Beställ din Zerona Z6 på:

Snittkostnaden per behand-
ling är från cirka 219 kronor, 
beräknat på cirka tre 
behandlingar per 
arbets dag och 
60 månaders 
hyra.



www.erchonia.com

www.humanrecharge.com

Arch of Scandinavia AB

Kopparvägen 28
791  41 Falun

Christian Franzetti, CEO
christian@aosc.se

Gilbert Holmgren, COO
gilbert@aosc.se

Tel: 020-104050

Teknisk information
Konfiguration: 6 stycken linje genererande 
klass-2-laserdioder
Våglängd: 635 nm
Modulation: Konstant 
Display: Full Color TFT Touch Screen 
Strömkälla: 100-240VAC 50-60Hz
Kapsling: Kolfiberfinish, 
ickeallergent material
Hjul: 4 stycken
Vikt: 32 kg
Tillbehör: 2 st. nycklar, 2 st. laserglasögon
Klassificeringar: FDA Laser Class 2 / 
FDA Device Class ll / EU Device Class IIa, 
Laser Class II
US PAT 6,013,096: US PAT 6,746,473; US 
PAT 8,439,927; US PAT 8,366,756;
US PAT 8,348,985; US PAT 8,097,029; US 
PAT 7,922,751
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#humanrecharge 
#myzerona

Beställ din Zerona Z6 på:


