
Meest geavanceerde cryolipolyse apparaat

Vacuüm en 360° koeling

Zeven verschillende behandelkoppen

Constante koeling tot -9°C
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360˚ koeling en vacuüm
Veel cryolipolyse apparaten koelen alleen de onder- of bovenkant. 
Op deze manier wordt echter niet het gewenste resultaat behaald, 
omdat er koude lucht verloren gaat en hierdoor de cellen niet 
bereikt. De Clatuu Alpha maakt gebruik van een sterk vacuüm 
zodat de huid en het vet goed in de behandelkop gezogen worden. 
Vervolgens wordt de lichaamszone rondom gekoeld, door middel 
van 360-graden-technologie, zodat het hele gebied dezelfde diepe 
koeling krijgt. De kou vervliegt op deze manier niet, waardoor er 
een optimaal resultaat gecreëerd wordt. 

Effectiever resultaat
18.1%

Tegenwoordig stijgt de vraag van uw klanten naar diverse afslanktechnieken. Cryolipolyse is inmiddels één 
van de populairste behandelingen op de markt. Deze geavanceerde techniek is ideaal voor het verwijderen 
van hardnekkig vet en bodycontouring. In een markt waar veel aanbieders zijn, is het lastig om te 
ondervinden welke apparaten wél werken en welke niet

Eenvoudig uitgelegd is cryolipolyse een techniek waarbij vet wordt 
vernietigd door bevriezing. Het is wetenschappelijk bewezen dat 
bevriezing een veilige en effectieve manier is om vet te verwijderen. 
Om vetcellen daadwerkelijk af te kunnen breken (apoptose), 
moeten de vetcellen een temperatuur beneden 9 graden Celsius 
bereiken. Om deze lage temperatuur te bereiken heb je een 
krachtig apparaat nodig. 

De Clatuu Alpha onderscheidt zich van andere apparaten en is het 
meest geavanceerde cryolipolyse apparaat. Waarom? Dat gaan wij 
je in deze brochure vertellen!

Voorgaande
methoden

360˚ omringde
koelingstechnologie

Het lichaam zal de vetcel-
len als overbodig beschou-
wen, natuurlijk afbreken en 
afvoeren. Dit proces wordt 
apoptose genoemd.4
De vetcellen die zijn afge-
broken door het lichaam 
zullen niet meer terugko-
men. Hierdoor wordt het 
vet in het behandelde 
gebied gereduceerd.5
Het uiteindelijke 
resultaat is dat het 
hardnekkige vet wordt 
verwijderd en het 
rolletje verdwijnt. 

Je kent het: je leeft gezond, 
maar blijft op sommige 
plekken hardnekkig vet 
houden. Dit hardnekkige 
vet kan verwijderd worden.1
Het hardnekkige vet wordt 
gecreëerd door vetcellen 
die zich in jouw lichaam 
bevinden.2
Het handstuk zuigt de huid 
vacuüm en koelt deze tot 
-9 graden Celsius op de 
huid. De vetcellen zullen 
bevriezen.3

Vet bevriezing in vijf stappen:

Cryolipolyse, de techniek



De Clatuu Alpha is erg fijn in gebruik, omdat het 
apparaat zelf de aanbevolen parameters per 
behandelkop instelt. Dit zorgt ervoor dat de parameters 
worden afgesteld op het lichaamsdeel, zodat er optimale 
resultaten behaald kunnen worden. 

Tem
peratuur

Tijd

Sneller het doel bereiken
Het koelingssysteem van de Clatuu Alpha zorgt ervoor 
dat de lage temperatuur sneller bereikt worden. Dit 
zorgt ervoor dat de behandeltijden korter worden en 
je meer klanten per dag behandelen. Voor de klanten 
is het fijn, omdat een behandeling minder lang duurt 
en ze sneller weer verder kunnen. 

Persoonlijke behandelingen
De behandelkoppen van de Clatuu Alpha hebben 
de mogelijkheid om tot 20% meer vacuüm te zuigen, 
waardoor er betere resultaten worden behaald. Het 
verschilt echter per klant hoe laag de temperatuur en 
hoe hard het vacuüm moet zijn. Dit is instelbaar. 
Zo kunnen er comfortabele en persoonlijke behan-
delingen worden aangeboden. 

Automatische 
parameters Meer zuigkracht

20%

Vet bevriezing in vijf stappen:
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Wing mini
Onderkin, oksel 

en knieën

Flat mini
Onderkin, oksel 

en knieën

Flat
Buik, armen en 

heupen

Wing plus
Bh-uitstulpingen, 

zij, lovehandles en 
billen

Arc-T
Bovenbenen en 

heupen

Wing max
Buik

Wing 
Buik, zij, 

lovehandles

Wat je kunt 
behandelen met 
de Clatuu Alpha

Zeven verschillende 
behandelkoppen
Wat de Clatuu Alpha eveneens uniek maakt, is dat er 
gebruik gemaakt kan worden van zeven verschillende 
behandelkoppen. Voor elk lichaamsdeel is er een kop die 
perfect past, waardoor het vacuüm en de koeling nog beter 
hun werk kunnen doen. Er is o.a. een behandelkop voor de 
buik en voor de onderkin. 

Twee zones tegelijk behandelen
Een andere unieke eigenschap van de Clatuu Alpha is dat het 
apparaat jou de mogelijkheid geeft om twee zones tegelijk te 
behandelen. De twee koppen zorgen ervoor dat dit kan worden 
gedaan zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de 
behandeling. Op deze manier gaan de behandelingen sneller 
en kun je meer klanten helpen op één dag.

Constante koeling van -9°C
Het is essentieel om een diepe koeling te bereiken bij cryotherapie, 
omdat alleen dan een optimaal resultaat wordt behaald. Waar 
andere apparaten stopen bij -4°C, biedt de krachtige Clatuu Alpha 
een koeling van maar liefst -9°C. Het apparaat houdt deze koeling 
constant vast, waardoor er vaak na één behandeling al een goed 
resultaat zichtbaar is. 
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De handstukken zijn 
eenvoudig te verwisselen

Wil je meer informatie over de 
mogelijkheden voor de behandeling 
van jouw klanten? 

Neem dan contact op 
met Laservision of 
kijk op www.laservision.nl



Specificaties
Energietype: Cryolipolyse

Aansluiting: 200-240 Volt, 50/60 hz

Energieverbruik: 1250 VA

Display: 10,4” LCD touchscreen

Display handstukken: 4,3” LCD touchscreen

Afmetingen:  490 x 715 x 1.140 mm (B x D x H)

Gewicht: 92 kilo

Uitvoering:  Verrijdbaar door middel van 4 grote zwenkwielen 

Hoe onderscheid jij je in de markt?
Zoals eerder beschreven, zijn er veel verschillende apparaten 
beschikbaar op de markt. Hiervan is het overgrote deel totaal niet 
effectief. Maar hoe kun jij je dan onderscheiden met een goed 
apparaat? 

Consumenten vinden het belangrijk om behandeld te worden met een 
apparaat dat optimale resultaten haalt. Daarnaast willen ze behandeld 
worden door een deskundige behandelaar. Vooral dit laatste punt is 
waar de Belgische schoonheidsspecialisten zich kunnen onderscheiden 
van andere aanbieders. Inhoudelijk theoretische en praktische 
kennis, inzicht in aanvullende technieken voor een beter resultaat en 
bewustzijn rondom contra-indicaties kunnen veel waarde toevoegen 
voor een consument.

Allereerst is het belangrijk om de consumenten de bewezen resultaten 
te laten zien. Daarnaast voegt het een extra toe om je consumenten 
te informeren over de techniek, het apparaat en jouw deskundigheid. 
Uiteraard wil Medilaser jou helpen – wij hebben veel 
marketing materiaal beschikbaar zodat jij die
 kunt delen met jouw klanten. 
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