
ERCHONIA
ZERONA Z6

RÖD LASER

Välprövad och
storsäljare i USA.
Varit med på
marknaden i 20 år.

Kort om Zerona

Laserkulör

Våglängd

FDA godkänd

Antal FDA godkännanden

FDA - Fettreduktion

Smärtbehandling

Utformning - flexarmar

Antal flexarmar

Antal laserdioder

Behandlingstid 2*30 min

Syfte - Body contouring

Godkänd för <30 BMI
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Hur fungerar det?

Zerona producerar en perfekt avvägd mängd energi i form av ett ljus, som lätt absorberas i cellerna och startar en

kemisk 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.

Kan fettet gå tillbaka?

Du kan alltid fylla på fettcellerna, men detta sker inifrån, inte från det frigjorda fettet. Det tar i så fall mycket lång tid,

du kan inte slå maskinen, därför räknas metoden enligt de forskningsstudier som gjorts som permanent vid bibehållen

livsstil.

Om Zerona Z6

Erchonias första FDA godkända laser för fettreducering. Z6 är andra generationen av denna banbrytande metod och

vänder sig till exempelvis kiropraktorer och gym som vill utöka sitt kunderbjudande. Zeronan är föregångaren till Verjun

och jobbar med 635Nm (rött ljus) som våglängd.



KAN MAN FÅ EN

DEMONSTRATION?

Självklart, boka en
tid med oss!

Vad ingår i priset? Utbildning?

Maskinen samt utbildning.

Vi brukar lägga en heldag på utbildningen där vi går igenom teori och praktik. Efter utförd utbildning blir man

certifierad.

På kvällarna brukar vi anordna ett öppet hus så att ni har möjlighet att se hur en behandling fungerar i praktiken. Man

kan då ha ett erbjudande för de patienter som väljer att köpa ett behandlingspaket på plats.

Vilka passar denna maskinen för?

Gym, naprapat, kiropraktor och kroppsterapeuter
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Vad kostar en Zerona Z6?

På vår hemsida ser du aktuell pris. Vi erbjuder både kontantbetalning och leasing.

Vid ytterligare frågor om betalningsalternativ, kontakta oss.

Vilka personer bör jag inte behandla?

Man behandlar inte barn, gravida och personer med pågående cancerbehandling.

För mer information om kontraindikationer, kontakta oss.

Är det inte farligt med kall laser?

Nej, det är inte farligt. Studier har gjorts på vad som händer med det frigjorda

fettet och svaret är enkelt; den går ut den naturliga vägen.

Fett är vattenlösligt och blodfetterna har även visat sig normaliseras efter en

behandling då den drar igång alla system i kroppen. Det går alltså inte till

hjärtat eller liknande enligt studierna.

Vad är polletter (credits)?

Alla maskiner (dock ej de handhållna) drivs av ett digitalt pollettsystem. Detta möjliggör enkel samarbete med andra

terapeuter om man vill hyra ut sin maskin och du bibehåller kontrollen över din maskin. Polletter fylls på med en digital

voucher som beställs online till ditt avtalspris. Varje pollett räcker för en behandling.

Maskinen har inga förbrukningsartiklar och ingen kalibrering tillkommer.

Finns det någon förbrukningsmaterial?

Nej, inget slits på maskinen.



VILKA KLINIKER HAR

DET IDAG?

Titta in på vår
hemsida!

Hur lång tid tar det innan man ser resultat?

Resultat kommer omgående då maskinen tömmer dina fettceller. Fettcellerna börjar att läcka fett efter cirka 6-8

minuter. Efter ytterligare 10 minuter så är cellerna fullt öppna och fortsätter att läcka upp till 72 timmar. Därför kan

man, på de allra flesta klienter, se ett mätbart resultat direkt efter en behandling. För ett visuellt märkbart resultat,

som ett kirurgiskt ingrepp, rekommenderar vi mellan 8-12 behandlingar.

N O V E M B E R  2 0 2 0  •  W H I T E P A P E R  # Z E R O N A

www.humanrecharge.com  |  info@humanrecharge.com  |  020-10 40 50

Kall laser vs kirurgiskt ingrepp?

Vid ett kirurgiskt ingrepp, exempelvis fettsugning, så är det lätt att kroppen justerar för den tappade energikällan så

att man får återväxt på andra ställen i kroppen som torso och axlar. Vi anser att en hälsosam fettcell varken ska

dödas, frysas eller brännas utan hellre normaliseras med denna behandlingsmetod.

Du kan ha en normal vardag (bada, leka med dina barn) direkt efter en behandling.

Kan maskinen bli överhettad?

Nej. Då detta är en klass 2 så räknas det som en kall medicinsk laser (Eng non-

thermal ‘true’ low level lasers).

Räknas denna behandlingsform som permanent?

Ja, enligt FDA rapporten räknas den som permanent vid bibehållen livsstil.

Varför minskar några 1 cm medans andra 5 cm?

Individuella resultat kommer man alltid att få oavsett metod/behandling. Då våra maskiner triggar en naturlig process

genom att tömma fettcellerna, så kan hastigheten på resultatet skilja från person till person eftersom det frigjorda

fettet ska transporteras ut ur kroppen.

Vissa klienter har bättre funtkion på sitt lymfsystem än andra och får därför snabbare resultat.

Kan jag som klinik göra något för att få snabbare resultat på mina patienter?

Ja det kan du! Du kan alltid stimulera lymfsystemet efter varje behandling med taktil beröring eller med vår laser EVRL.

Den maskinen kan även användas för hud- och sårvård samt acne.

Vad händer med huden när man tappar omfång?

Eftersom laserljuset har en gynnasm effekt på kroppen och samtidigt ökar ditt kollagen så följer huden naturligt med i

din fettreduktion.
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Prissättning och intäktsexempel

ZERONA Z6 

VIKTIGT!

Rekommenderat antal behandlingar är 8-12. Låt säga att din klient köper ett 10-klippkort så blir den intäkten ca

30 000 kr. Vilket betyder att du klarar dig med en halv kund per månad för att täcka din leasingkostnad per månad.

Exempel: Vill du ha 2 behandlingar per dag så innebär det att du endast behöver ha 4 kunder för en hel månad.

Vill du veta mer?

Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer! Läs mer; www.humanrecharge.com 

Klinik

Antal terapeuter

Antal behandlingar per dag

Intäkt per behandling*

Intäkt per dag

Intäkt per vecka

Intäkt per månad

Intäkt per år

Intäkt

Beläggning år 1

Beläggning år 2

Beläggning år 3

Hyra - per månad**

Per credits

Drift (credits) - per månad

Kostnad per maskin per månad

Netto per månad***

Netto per år 100%

Small

1

3

2 000 kr

6 000 kr

30 000 kr

129 000 kr

1 548 000 kr

 774 000 kr

1 161 000 kr

1 548 000 kr

9 100 kr

396 kr

25 542 kr

36 917 kr

92 083 kr

1 104 996 kr

Medium

2

6

2 000 kr

12 000 kr

60 000 kr

258 000 kr

3 096 000 kr

1 548 000kr

2 322 000 kr

3 096 000 kr

9 100 kr

396 kr

51 084 kr

62 459 kr

195 541 kr

2 346 492 kr

Large

3

9

2 000 kr

18 000 kr

90 000 kr

387 500 kr

4 644 000 kr

2 322 000 kr

3 483 000 kr

4 644 000 kr

9 100 kr

396 kr

76 626 kr

88 001 kr

298 999 kr

3 587 988 kr

*Rekommenderat marknadspris inkl moms

**Avser leasing 60 månader och är endast ett förslag

***Före övriga kostnader 

st.

st.

kr

kr

kr

kr

kr

50%

75%

100%

exkl moms

exkl moms

exkl moms

inkl moms

inkl moms

inkl moms


