
HUR FUNGERAR DET?

FETTREDUCERING
MED LASER

KLASS 2

Samtliga maskiner
har klass 2 i
kvalificering. 

Vilka modeller finns det?

Erchonia har tre modeller för icke invasiv body contouring. 

Zerona Z6

RÖD laser. instegsmodell, varit med på marknaden i 20 år, välbeprövad och

storsäljare i USA. Cirka 20% svagare än Verju. se mer; www.zerona.com

Verju

GRÖN laser. Vidareutveckling av Zeronan, 20% mer effektivitet och tänkt

för beauty och mediclinics. Speciellt lämpad för ”krångliga områden”. 6

dioder. 

Se mer: www.verju.com

Emerald

GRÖN laser. Samma som Verjun men med 10 dioder istället för 6 dioder.

Avsedd för stora områden/obesitas. Godkänd för behandling av fetma. 

Se mer: www.emeraldlaser.com

Varför laser?

Världens hittills enda FDA godkända lasermaskiner för Obesitas och fettreducering, utan kirurgi. Medicinsk klassade. Vi

pratar gärna om laser som att alla förstår begreppet, när det i själva verket är en akronym för rakt ljus. 

Erchonia är ledande inom forskning på det som går under begreppet ”low level laser”, ett kallt ljus som ligger inom det

synliga spektrat, och egentligen skickar in fotoner till cytochrome c enzymet i din mitochondrie. Maskinerna skapar, med

hjälp av ljuset, en process i dina fettceller där triglycerinet släpps ut utanför cellen. Detta utan att skada

fettcellen. Förenklat kan du tänka att en förstorad fettcell är en sjuk cell och det fotonerna skapar är en återgång, en

påminnelse för cellen, att återgå till sin ursprungliga programmering. 

 

Maskinerna jobbar med en specifik våglängd, 532Nm, vilket visat sig efter år av forskning vara den optimala våglängden

för just detta ändamål. Behandling är smärtfri och beröringsfri, och du kan förvänta dig ett mycket bra resultat av

behandlingen. Protokollet som ligger till grund för FDA är på 6 behandlingar, men där du är fri att jobba med vilket

önskvärt protokoll du önskar. Det finns kliniska studier som garanterar att du inte löper risk att öka blodfetter etc i

samband med behandling, samt behandlingen är enligt FDA klassad som permanent. Kliniker som jobbar med övervikt,

läkare och medispa är idag kunder på Erchonias lasermaskiner.
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KAN MAN FÅ EN

DEMONSTRATION?

Kontakta oss för mer
information.

Vart tar det frigjorda fettet vägen?

Det tas om hand den naturliga vägen. I synnerhet genom metabolism, lymfa och utandning. Att stötta det lymfatiska

systemet i samband med laserbehandling ger mycket god effekt på klienten.

Kan man behandla flera gånger i veckan?

Ja det kan man, för snabbare effekt, men ha alltid i åtanke att patienter är

olika. Vi rekommenderar att du som terapeut gör ett formulär

som patienten kan fylla i. Utifrån de uppgifterna kan du rekommendera om

man ska behandla 1-3 gånger i veckan.
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Kan man behandlas 1 gång i veckan under en lägre period?

Ja och studier har visat att man får bättre resultat om man låter kroppen processa behandlingen.

Hur länge är en behandling?

En behandling är på 40 minuter (20 minuter på vardera sida). Fettcellerna

börjar dock att läcka fett efter endast 8 minuter. Efter ytterligare 10 minuter så

är cellerna fullt öppna och fortsätter att läcka upp till 72 timmar. Detta

innebär att klientens kropp uppfattar som att laserljuset fortsätter att tillföra

energi i upp till 3 dygn.

Känner man något under behandlingen?

Nej, behandlingen är smärt- och beröringsfri.

Vill du veta mer?

Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer!

Titta gärna in på vår hemsida; www.humanrecharge.com 

Hur länge har denna teknik funnits på marknaden?

I 20 år


