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Med hjälp av ledande teknik och vår nyaste maskin, ultraljuds-kavitation, omvandlas fettceller till
vätska som sedan naturligt kan dräneras genom kroppens egna naturliga filtreringssystem.
Denna maskin är perfekt att använda på lår, mage, fettvalkar och skinkor. Generellt tar en fett
kavitationsbehandling ca 30 minuter till en timme och 72 timmar måste passera mellan varje
behandling så att kroppen kan eliminera fettet. Vi föreslår minst 10-12 behandlingar för bästa
resultat.
Denna ergonomiska trådlösa handenhet används i kombination med SAIAN Bio-Contour
Cellulite Slimming Gel, och kommer att bli ditt favorit verktyg!
Handenheten sänder ut en låg nivå av ultraljudsvågor som består av kompressions- och
expansionsimpulser som färdas i höga hastighetscykler. Ultraljudsfrekvenser orsakar tusentals
mikroskopiska luftbubblor att omge lipocyternas/fettcellernas membran och med hjälp av
vibrationer, skapar bubblorna tillräckligt tryck för att orsaka nedbrytning av fettceller omedelbart.
Innehållet i de nedbrutna lipocyteerna förflyttas sedan genom det lymfatiska systemet till levern
och metaboliseras på ett säkert sätt och utsöndras från kroppen, assisterad av att vattenintag
både på behandlingsdagen och under efterföljande dagar. Behandlingen fungerar bäst på att ta
bort ytliga fettdepåer och ansamlingar av fett som är icke-volymetriska - du kommer absolut att
älska resultatet!
SAIAN Bio Contour Slimming Cellulite Gel är vattenbaserad och doftfri, och är perfekt att
använda tillsammans med radiofrekvensutrustning, kavitationsmaskin, micro-, galvanisk och
ultraljud. Den är också perfekt för kroppsinpackningar, inpackningar för lår och mage och armar.
Denna gel har vitaliserande egenskaper och gör det till ett självklart val när det gäller naturliga
omformningsterapier.
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GUMMIHANDSKAR
Torrborstar
Bio Contour Cellulite Slimming Gel
Mini Cavi Pro maskin
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1. Utför torrborstning på det område där behandlingen kommer att göras
2. Använd SAIAN Mini Cavi Pro maskin med RÖTT photonljus och ultraljuds kavitation,
nivå HÖG
3. Applicera SAIAN Bio Contour Cellulite Slimming Gel på maskinhuvudet och på
området som ska behandlas
4. Massera området med cirkulära rörelser med hjälp av maskinen i lymfans riktning. 5
minuter på varje område. Massera sedan innan kvarvarande produkt i huden med dina
händer
5. Upplys patienten om att dricka rikligt med vatten under de kommande dagarna. 1 liter
vatten/30 kg.

