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Het meest geavanceerde systeem om vet te 
verminderen en lichaamscontouren te verbeteren 

ZONDER operatieve ingreep.



•

Het veelzijdige ‘Body Contour’ systeem

4 toepassingen in 1 systeem 

Laser met dubbele golflengte (dual wavelength) Officieel veilig getest door de Amerikaanse Food 
and Drug Administration (FDA) voor 
vermindering van lichaamsomtrek 
Officieel veilig getest door de Amerikaanse 
FDA voor verbetering van cellulitis

Analyse van het percentage lichaamsvet

Verbetering van striemen

Specifieke en lokale vetreductie voor het gehele 
lichaam

Vetreductie door middel van laser

          i-Lipo maakt gebruik van zowel zichtbare rode en infrarood laserstralen 
            voor biostimulatie van de stofwisselingsbanen waardoor vetzuur en 
              glycerol vrijkomen en de vetcellen doen krimpen. Resultaten zijn al 
                duidelijk onmiddellijk na de behandeling, met een gemiddelde 
                 vermindering van de omtrek met 3 cm per behandeling van 30 min.        
                  Behandelingen zijn veilig en comfortabel en kunnen toegepast 
                   worden om specifieke en hardnekkige vetophopingen te 
                   verminderen alsook om algemeen het silhouet te verbeteren. 
                   Na de behandeling met de laser volgt een  gecombineerde 
                   behandeling met laser en massage om lymfedrainage te 
                  bevorderen, de bloeddoorstroming te verbeteren en een 
                 diepere penetratie van de laser in de vetcellen te bekomen 
               om  aldus cellulitis te verbeteren. 

  Lichaamsanalyse

i-Lipo maakt gebruik van een gepatendeerde technologie om 
onmiddellijk een correcte meting te doen van het lichaamsvet 
en in een gedetailleerde analyse de basale stofwisselingsratio 
te berekenen alsook het vetpercentage. Deze gegevens worden 
opgeslagen in de database van de patient en op die manier kan 
na elke behandeling het resultaat en de vermindering precies 
gemeten worden. De resultaten kunnen afgedrukt worden om 
te laten zien welke positieve resultaten kunnen bereikt worden 
door het incorporeren van de i-Lipo laser in een programma 
ter verbetering van het lichaam. 

Vacuum massage met behulp van infraroodstralen

Multi-wavelength lichaamsanalyse 

Multi-polaire radiofrekwentie

Velerlei toepassingen

Ultra handapparaat   



Het meest geavanceerde systeem voor vetreductie en 
verbetering van het silhouet zonder operatieve ingrepen

i-LipoXcel gebruikt technologie van de derde generatie van Chromogenex, 
een wereldleider op gebied van laserinnovatie. I-LipoXcel maakt gebruik 
van vier verschillende technologieën voor een intelligente analyse 
en meting van het lichaamsvet. De Infrarode (IR) Vacuüm 
massage en huidverstrakking door middel van 
Radiofrequentie van i-LipoXcel is klinisch
bewezen als een veilige en comfortabele 
behandeling, en heeft de steun van 
medische professionals in de 
vele studies die wereldwijd 
gepubliceerd werden.

Radiofrequentie

Door het gebruik van Multi-Polaire Radiofrequentie kan 
i-LipoXcel losse huid weer strakker maken om zo de 

resulaten nog te verbeteren en een strakkere textuur en 
strakker uitzicht van de huid te bekomen.

De toepassing van RF warmte kan de stofwisseling 
activeren en aldus cellulitis zichtbaar verminderen. 

Bij een vergelijking is te zien dat vetcellen van onbehandelde huid rond zijn en gevuld met 
opgeslagen vet terwijl vetcellen die behandeld werden met i-Lipo qua structuur duidelijk 

ineengezakt zijn omdat de opgeslagen inhoud eruit verdwenen is.
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RF Handapparaat   



FDA Study
March 2012

Non-invasive circumference reduction with Low Level Laser Therapy: A double blind, 
randomised, controlled study.

Prof. A Chu FRCP
Donna Freeman MSc, PhD

GREDECO
March 2011

Clinical Evaluation of An Anti-Cellulite device (i-LipoTM) S. Boisnic MD
L. Benichou MD

Argentina
July 2011

‘Non-invasive reduction of local adipose tissue with a diode laser of 630-660nm’
(Published in The Scientific Journal of the Spanish Cosmetic Medicine Society, No 28, July-Sept 2011)

Prof. Dr. R Pinto
Dr. Ricardo Hoogstra

Fat Reduction
August 2009

Low Level Laser for Fat Reduction and Body Reshaping – Case Studies with the i-Lipo laser 
diode system

E Beynon-Williams

100 Patient Review
March 2011

Treatment Outcomes recorded in Low Level Laser Diode Treatments for Fat Reduction and 
Body Reshaping – A Retrospective Review

Donna Freeman MSc, PhD

Participants in the FDA double 
blind, randomised, controlled study 
treatment group demonstrated 
a mean circumference reduction 
of -4.7cm compared to a mean 
reduction of -0.88cm for the control 
group.  The mean difference of 
-3.8cm between the two groups was 
found to be statistically significant.

Klinisch bewezen

Clinical Studies

Klinisch bewezen

Voordelen voor de patient

Geen neveneffecten

Veilig en comfortabel Onmiddellijk meetbare resultaten

Snelle behandelingstijd Spoort aan om de levensstijl te veranderen en verbeteren 



RESULTATEN

Patient vóór en na 8 i-Lipo behandelingen met toepassing van RF
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chromogenex
Made in the UK

Leiders op gebied van lasertechnologie

RF Handapparaat   Ultra handapparaat   i-LipoXcel pads



Steve Shapiro M.D.
Co-Director, Gardens Dermatology
Vol. Associate Professor, University of Miami
Chairperson, Healthcare Underwriters Group of Florida

Dr. John Flynn
Cosmedic and Skin Clinic, Australia

Jon. A. Perlman, MD
Beverly Hills. CA

Dr. J.P.Laura
Newport Beach, CA

Dr Leonard Grossman
Plastic Surgeon, New York

Ik heb al 20 jaar een praktijk en ik heb al vele 
nieuwe technologieen gezien, maar de i-Lipo 
heeft toch echt weld at ‘wow’ effect voor wat 
betreft de resultaten en de factor van ‘geen 
risico, groot voordeel’ 

i-Lipo werkt echt en wordt daarom meer en meer 
toegepast in de schoonheids- en gezondheids-
centra. De patienten zijn tevreden en blijven 
daarom terugkomen wat positief is voor het 
behoud van het klantenbestand in die centra. 

i-Lipo is een nieuwe technologie, innovatief, 
pijnloos en zeer efficient. 

Meningen over i-Lipo

Voor een patient die de nodige behandelingen 
ondergaat kunnen de resultaten even goed 
zijn als bij liposuctie.

Het is een bijzonder eenvoudige en zachte 
manier om overbodig vet uit het lichaam te 
verwijderen en het is een erg populaire be-
handeling in mijn ziekenhuis. 
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