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CRYOTHERAPY 

Η κρυοθεραπεία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και επιτυχημένη κάθε μέρα. Ακόμη και οι διασημότητες και οι 

αθλητές υπολογίζουν σήμερα στην κρυοθεραπεία. Αυτή η διάσημη μέθοδος επηρεάζει το σώμα και το μυαλό και 

προκαλεί πολλές θετικές αλλαγές. Και το καλύτερο μέρος είναι ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Λόγω 

των ευέλικτων δυνατοτήτων εφαρμογής, οι cryo chambers μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, 

γυμναστήριο, ευεξία και ομορφιά. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να βρεθούν σε μια ποικιλία διαφορετικών χώρων, 

όπως κλινικές ρευματισμών και κλινικές υγείας, κέντρα ευεξίας και ιαματικά λουτρά, αθλητικά κέντρα και κέντρα 

εντατικής κατάρτισης, ινστιτούτα αισθητικής και καλλυντικά στούντιο, φυσιοθεραπείες και φυσικά με ιδιώτες 

πελάτες . 

 

 Δεν υπάρχουν λόγοι να φοβάσαι το κρύο. Αλλά πολλοί να το αγαπήσουν. ^ 

Το ακραίο κρύο για λίγα μόνο λεπτά δεν είναι ούτε οδυνηρό ούτε δυσάρεστο, αλλά αρκετά ευχάριστο. Το κλειδί για 

μια επιτυχημένη κρυοθεραπεία είναι η διαχείριση του χρόνου: Όσο ο πελάτης έρχεται σε επαφή με τις χαμηλές 

θερμοκρασίες για περίπου τρία λεπτά, το κρύο δεν είναι επιβλαβές, αλλά επηρεάζει θετικά το σώμα. Επιπλέον, 

καθώς ο αέρας μέσα στο θάλαμο είναι πολύ στεγνός, οι θερμοκρασίες δεν φαίνονται να είναι παγωμένες.  Στην 

πραγματικότητα, πολλοί πελάτες υποστηρίζουν ότι η κατάδυση σε μια πισίνα μετά από μια συνεδρία σάουνας 

αισθάνεται ψυχρότερη από μια πλήρης κρυοθεραπεία σε θερμοκρασία -110 ° C. 

 



ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θέλετε να επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κρυοθεραπεία;  Μία σύντομη επίσκεψη είναι 

αρκετή για να επιτύχουμε τις πρώτες επιτυχίες - μόνο 3 λεπτά μέσα στο θάλαμο cryo είναι επαρκείς . Απλά 

τοποθετήστε το παρεχόμενο προστατευτικό πανί, εισάγετε το LifeCube και απολαύστε το ευχάριστο κρύο. 

Η χρήση του LifeCube είναι εύκολη για τον πελάτη καθώς και για τον εργαζόμενο. Για να διασφαλίσουμε την άνεση 

του χειριστή, προγραμματίσαμε μια διαδραστική, σχεδόν αυτονόητη εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ρυθμίσει τη θερμοκρασία, να αρχίσει τη θεραπεία ή να ελέγξει τα σχετικά δεδομένα . Έτσι, μπορείτε απλά να 

ελέγξετε ολόκληρη την ψυχρή θεραπεία μέσω της εφαρμογής στο tablet ή smartwatch που παρέχουμε. 

 

 

SPORT  
> sport studio 

> fitness studio 

> intensive training center 

> sports club 

> sport organization 

> cryo center 

 

HEALTH  

> pain center 

> rehab facility 

> clinic 

> physiotherapy 

> ergotherapy 

> medical practice 

<♦> 

WELLNESS  

> cosmetic studio 

> spa hotel 

> thermal spring 

> swimming pool 

> solarium 

> sauna 

 



 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LIFECUBE 
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Ένας θάλαμος cryo αζώτου δεν είναι συγκρίσιμος με έναν ηλεκτρικό κρυο θάλαμο 

Δεν είναι κάθε θάλαμος cryo ολόκληρου του σώματος τόσο αποτελεσματικό και αποτελεσματικό όσο το LifeCube . Έχει το αποφασιστικό 

πλεονέκτημα ότι είναι ένας ηλεκτρικός θάλαμος cryo και επομένως δεν εξαρτάται από εξωτερικά μέσα ώστε να λειτουργεί πλήρως. Έτσι, σε 

σύγκριση με τους θαλάμους αζώτου, το LifeCube επιτυγχάνει με κάθε τρόπο. 

 

 
  

 
  

 
  

 

  

 



ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ LIFECUBE 

Δεν υπάρχει μόνο ένα LifeCube - οι τρεις είναι αυτοί! Ανάλογα με το χώρο που μπορείτε να παρέχετε και τις 

θερμοκρασίες που θέλετε να έχετε, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα σύστημα ενός θαλάμου, ένα σύστημα 

ενός θαλάμου με προθάλαμο και ένα σύστημα δύο θαλάμων. Ενώ τα μικρότερα LifeCubes έχουν το πλεονέκτημα 

να εγκαθίστανται σε κάθε δωμάτιο, τα μεγαλύτερα LifeCubes έχουν το πλεονέκτημα να εγκαθιστούν περισσότερους 

πελάτες και να διαθέτουν πολλαπλούς θαλάμους, οι οποίοι μπορούν να μετριάζονται διαφορετικά. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι πελάτες μπορούν αργά να εγκλιματιστούν και να μετακινηθούν από -10 ° C σε -85 ° C ή -110 ° C βήμα προς 

βήμα. 

 

1 Chamber System 

>  Temperatures down to -85°C 

>  Measurements (W x H x D): 120 x 230 x 120 cm 

>  Weight: 500 kg 

>  Power consumption: 6 kW 

Also available with a pre-chamber! 

1+ Chamber System 

>  Temperatures down to -85°C 

>  Measurements (W x H x D): 230 x 230 x 120 cm 

>  Weight: 700 kg 

>  Power consumption: 12 kW 

 



ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ LIFECUBE 

Εκτός από τα τέσσερα πρότυπα μοντέλα μας, προσφέρουμε επίσης προσαρμοσμένα LifeCubes . Θα θέλαμε να 

εκπληρώσουμε τις ατομικές σας επιθυμίες και απαιτήσεις και να δημιουργήσουμε το δικό σας LifeCube ! 

Τα τεχνικά μας συρτάρια δημιουργούν ευχαρίστως ένα σχέδιο για εσάς, στο οποίο μπορείτε να δείτε πώς  μπορεί 

να ενσωματωθεί το LifeCube στο στούντιό σας. Απλά στείλτε μας τις μετρήσεις του χώρου σας, εξηγήστε μας 

πού πρέπει να μείνει το LifeCube και θα σας δώσουμε μια ματιά στο μέλλον σας. Καθώς 

οι μετρήσεις του Lifecube μας μπορούν να προσαρμοστούν με ευελιξία, οι γωνίες, ο μικρότερος χώρος ή ο 

χώρος δεν είναι πλέον ένα πρόβλημα - ο ηλεκτρικός μας θάλαμος cryo ταιριάζει σε κάθε δωμάτιο. 

 

Σε Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε προαιρετικό εξοπλισμό μας και να συμπληρώσει το  LifeCube με 

ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, ένα μεγαλύτερο σύνολο, ένα σύστημα παρακολούθησης βίντεο ή ανάκτηση 

θερμότητας. 

Και φυσικά δεν μπορείτε να το εξοπλίζετε μόνο με τον τρόπο που σας αρέσει, αλλά και να το σχεδιάζετε όπως σας 

αρέσει. Ενώ το πρότυπο μοντέλο είναι μαύρο στο εξωτερικό και μεταλλικό στο εσωτερικό, το προσωπικό 

σας LifeCube μπορεί να έρθει σε οποιοδήποτε χρώμα επιλέγετε. Η παλέτα χρωμάτων μας έχει οκτώ διαφορετικά 

χρώματα, τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα χωρίς επιπλέον χρέωση. mπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλα 

χρώματα, κατόπιν αιτήματος. Στο τέλος, το LifeCube θα σας ταιριάζει απόλυτα, το στούντιό σας και τους πελάτες 

σας. 
 

 



 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

Η Cosmetic-Solution κατασκευάζει όλα τα προϊόντα της στη Γερμανία. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε 

μια σταθερή, άριστη ποιότητα. Χάρη στην δώδεκα χρόνια εμπειρίας μας στον τομέα των καλλυντικών, τα προϊόντα 

μας είναι τεχνικά ώριμα και τελειοποιημένα. Ωστόσο, η υπηρεσία μας δεν τελειώνει με την κατασκευή ή την πώληση 

των προϊόντων μας - ακόμα και μετά τη σφράγιση της συμφωνίας, διατηρούμε επαφή με τους πελάτες μας και τους 

συμβουλεύουμε με οποιονδήποτε τρόπο . 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν κατασκευάζουμε μόνο τους LifeCubes οι ίδιοι, αλλά παράγουμε και εγκαθιστούμε τους 

εαυτούς μας. Επιπλέον, φροντίζουμε για οποιεσδήποτε πιθανές επισκευές, πραγματοποιούμε τις συντηρήσεις και 

είναι μόνο ένα τηλεφώνημα εάν προκύψουν ερωτήσεις. 

Ένα μέρος της ολοκληρωμένης υπηρεσίας μας είναι ένα πακέτο εκκίνησης, το οποίο περιλαμβάνει πολλά 

μπουρνούζια, πετσέτες, παντόφλες, βαμβακερά γάντια και βαμβακερά γάντια. Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν για 

όλους τους αγοραστές μας LifeCube . Σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την επιχείρηση αμέσως και να  

καλωσορίσετε τους πρώτους πελάτες αμέσως μετά την εγκατάσταση του προσωπικού 

σας θαλάμου κρυοσυντήρησης . 

Για να είστε καλά προετοιμασμένοι για την πρώτη βιασύνη, προσφέρουμε επίσης ατομικά μαθήματα κατάρτισης. Θα 

πραγματοποιηθούν στη θέση σας αμέσως μετά τη συναρμολόγηση του μηχανήματος. Κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, θα σας εξηγήσουμε το σωστό χειρισμό του LifeCube καθώς και της διαδραστικής εφαρμογής για εσάς. 

Ξεκινήστε με κρυοθεραπεία και επωφεληθείτε από το ηλεκτρικό μας θάλαμο cryo " LifeCube " 
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