THE QRYO
RANGE
Välkommen att utforska vår värld!

Insculpt

Stärker musklerna & bränner fett
Motsvarar 25 000 sit-ups på 30 min
Motsvarar 25 000 squats på 30 min

Cryo T-Shock
Eliminerar lokala fettdepåer
Stramar upp lös & slapp hud
Reducerar celluliter

Cryo Full Body
Ökar prestation & uthållighet
3 min bränner 300-800 kcal
Ökar cirkulationen

Red Light Therapy
Stärker immunförsvaret
Främjar läkning
Ökar kollagenproduktionen

Circulation
Massagepistol
Kompressionsbyxor

CONTACT US!
info@qryo.se
www.qryo.se

CRYO
T-SHOCK
Cryo T-Shock - unik & innovativ
kontrastterapi för att eliminera fett,
minska celluliter & strama upp huden.

Cryo Facial
Unikt anpassade program för olika
problem och hudtyper. Cryo T-Shock
erbjuder behandlingar för t.ex antiaging, toning, uppstraming och
definiering av haka samt käklinje.

Cryo Body
Alternativen för kroppen är många och
fokuserar på estetik, hälsa samt rehab.
Toppbehandlingarna är fettfrysning,
uppstramning och cellulitreducering.

Cryo Fitness
Cryo T-Shock blir allt mer känd inom
idrott och fitness. Behandlingar för
definiering av muskler och snabbare
återhämtning är favoriterna.

CRYO T-SHOCK

BEHANDLINGAR

En medicintekniskt godkänd maskin från
välkända Pagani, grundat 1947 i Italien.

Innovativ teknik där programmen kan
varieras & anpassas efter varje unik kund.

Behandlingarna är idag de mest innovativa inom
fett- och cellulitreducering, anti-aging, bodytoning
och uppstramning av kroppen. Tekniken bygger på
en helt ny kombination av termoterapi och
kryoterapi som ger huden fasthet, spänst samt
ökad kollagenproduktion.

Cryo Facial
Definiering av haka och käklinje
Anti-Aging och cellförnyelse
Uppstramning, lyster och lyft
Ökad kollagenproduktion

Cryo Body
Eliminering av fettdepåer
Uppstramning av lös hud
Definiering och lyft
Cellulitreducering

Behandlingarna kan kombineras i oändlighet, men
resultaten är extra fascinerande på kroppsdelar
där lös hud är ett problem, tex när man snabbt
gått ner i vikt efter en graviditet. Men även på
delar av kroppen där man samlat på sig fettdepåer
som är svåra att bli av med trots rätt träning och
rätt kost. Slutresultaten vi ser dagligen är
skulpturerade, tonade, fastare, slankare och
gladare versioner av våra partners kunder!

FOLLOW US!
FACEBOOK: facebook.com/qryo.se/
INSTAGRAM: instagram.com/qryo.se/

Cryo Fitness
Definiering av muskler
Punktförbränning
Fetteliminering
Ökad cirkulation

CONTACT US!
info@qryo.se
www.qryo.se

