
Multi-platform

Body Contour Systeem

* 4 Technologieën in 1 * Dual golfl engte

* Vetvermindering * Lichaamsvet Analyse

* Striemen  * Vacuummassage voor

* Lymfendrainage    cellulitis verbetering

* Klinisch gekeurd * FDA goedgekeurd voor

* Radiofrequentie    omtrekvermindering

Voor meer informatie, bezoek onze website

www.ilipo.be

Hoe werkt het?

Laag niveau lasers worden al meerdere jaren gebruikt bij 
effectieve behandelingen voor vetreductie. De i-Lipo Ultra 
Laag Niveau Lasers doen hun werk wanneer de 
behandelingspads de huid aanraken, de lasers 
veroorzaken een chemisch signaal in de vetcellen wat de 
opgeslagen triglyceriden naar vrije vetzuren en glycerol 
afbreekt, hierdoor worden vrije vetzuren vrijgegeven door 
de celmembramen. Het vet wordt dan getransporteerd 
doorheen het lichaam en gedurende de nabehandelings- 
oefeningen “verbrand”.

Infrarood vacuum massage wordt toegepast na de 
laserbehandeling om de lymfendrainage te verbeteren, 
om zo het vet van de targetzone in beweging te brengen. 
Dit verbetert ook de circuilatie in de zone, bevordert 
collageen aangroei en helpt het afbreken van cellulitis om 
zo een strakkere, zachtere huid te bekomen.

Radiofrequentie (RF)

Radiofrequentie (RF) is gebaseerd op de emissie van 
hoogfrequente radio-elektrische golven diep in de huid 
die leiden tot de productie van thermische energie in het 
weefsel, dit veroorzaakt:
 
       Het collageen trekt samen en verstevigt de huid

       Ontstaan van nieuwe weefselvezels die de 
       huidtoestand, littekens en striemen verbeteren

       Thermische stimulatie van de cellen verbetert de  
       bloedsomloop
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De Resultaten

i-LipoXell is comfortabel, veilig, klinisch 
bewezen en gesteund door onafhankelijke 

studies van vooraanstaande artsen 
wereldwijd i-LipoXell geeft verbazingwekkende onmiddelijk zichtbare resultaten

zonder chirurgische ingrepen

Meest gestelde vragen

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Een behandeling wordt gestructureerd in een reeks 
van acht sessies. Het aantal behandelingen dat u 
nodig hebt wordt bepaald bij uw consultatie en is 
gebaseerd op uw vereisten en doelstellingen. 
Voor de beste resultaten stellen wij een reeks van 
acht sessies voor over een periode van vier weken.

Hoe lang duurt iedere behandeling?

Een i-LipoXcell afspraak, met een body-analyse, 
20 min laserbehandeling, 10 à 15 min. laser vacuüm 
massage gevolgd door 10 à 15 min. radio frequentie. 
In totaal duurt een behandeling 45 à 60 min.

De exacte duur van een behandeling hangt af van 
de te behandelen zone. Afhankelijk van individuele 
eisen en doelstellingen kan een reeks oefeningen 
als nabehandeling geadviseerd worden. 
Deze oefeningen kunnen het bereiken van uw 
doelstellingen bespoedigen en onderhouden het 
bereikte resultaat over een langere termijn.

Is een behandeling comfortabel?

Tijdens de eerste stap van de behandeling is er 
enkel een gering warmtegevoel waarneembaar 
wanneer de behandelingspads in aanraking komen 
met uw huid. Meestal wordt dit als comfortabel en 
ontspannend ervaren. 

De tweede en derde stap van de behandeling 
impliceert vacuüm massage en radio frequentie 
waarbij iets meer ongemak voelbaar is. 
De behandeling gebeurt zodanig dat het ten allen 
tijde comfortabel blijft voor u.

 

Is de behandeling voor iedereen geschikt?

De i-LipoXcell kan bij vrouwen en mannen gebruikt 
worden, op het gans lichaam, behalve op de 
borsten van vrouwen. Zoals bij elke behandeling 
mogen mensen met medische aandoeningen geen 
gebruik maken van de i-LipoXcell. Uw i-LipoXcell 
beoefenaar zal voorafgaand aan de behandeling 
een complete medische vragenlijst met u 
doornemen om zo uw geschiktheid te bevestigen.

Is de behandeling veilig?

Ja, onafhankelijke medische studies hebben 
aangetoond dat i-Lipo volkomen veilig is, zonder 
bijwerkingen. De laser activeert op natuurlijke wijze 
het vrijkomen van vetcellen. Dit proces veroorzaakt 
geen schade aan de cellen, ze blijven intact, enkel 
kleiner en geven zo onmiddelijk resultaat.
De i-Lipo is FDA goedgekeurd.

Hoelang blijft het resultaat behouden?

Het resultaat blijft lang behouden op voorwaarde 
dat de calorie opname en de eetgewoontes stabiel 
blijven, samen met regelmatige lichaamsbeweging.
Een eventuele calorierijke maaltijd kan onder 
controle gehouden worden met extra behandelingen.

Wanneer zie ik resultaat?

Resultaat is vaak direct zichtbaar en verbetert na 
elke behandeling. In een reeks van acht sessies kan 
je geweldige resultaten behalen wat betreft 
lichaamscontouren, vetreductie, cellulitis verbetering 
en de huid wordt zachter en strakker.
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