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Vår nya maskin INSCULPT bygger bränner fett,
bygger muskler samt tonar kroppen utan 
ingrepp. Säkert, effektivt och smärtfritt. 

 
Insculpt använder elektromagnetiska impulser
som tränger igenom huden och fettlagren och
träffar muskelfibrerna (muskelcellerna). Det

skapar muskelsammandragningar som är mer
effektiva och djupa än de viljestyrda som vi

framkallar vid träning. Den kraftiga aktiviteten i
muskulaturen är energikrävande, vilket ökar

ämnesomsättningen och frisläpper fettsyror från
fettcellerna vilket resulterar i en volymminskning

av fett.
 

Kombinationen av fettförbränning och ökad
muskelmassa gör tekniken unik i sig, men allt 
fler av våra QRYO-partners erbjuder nu ”QRYO-
unika” behandlingar med INSCULPT i kombi-

nation med Cryo T-Shock. 

En unik samt resultatfokuserad metod
för maximal träning & fettförbränning. 

INSCULPT bygger på teknik baserad på
fokuserad högintensiv elektroterapi. 

Välkommen att utforska vår värld! 
Vi har ett nischat & innovativt utbud inom 

 skönhet, hälsa & prestation. 

Red Light Therapy
Stärker immunförsvaret
Främjar läkning
Ökar kollagenproduktionen

 
Circulation

Massagepistol 
Kompressionsbyxor 

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

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

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

Cryo Full Body



INSCULPT FACTS HOW & WOW

HÖGINTENSIV ELEKTROTERAPI

INSCULPT skapar elektromagnetiska impulser som
tränger igenom hud och fettlager för att nå muskel-

fibrerna. Detta skapar muskelsammandragningar
som är mer effektiva och djupa än de som vi på egen

hand kan framkalla vid traditionell träning.
 

F O L L O W  U S !
FACEBOOK: facebook.com/qryo.se/
INSTAGRAM: instagram.com/qryo.se/

Baserad på vetenskapliga metoder &
högintensiv elektroterapi.

HUR FUNKAR DET?

Precis som vid traditionell muskelaktivering, svarar
musklerna på sammandragningarna, vilket resulterar
i muskeltillväxt samt ökad styrka. Skillnaden är att 
 tekniken gör träningen mer intensiv och effektiv.

Den kraftiga aktiviteten samt antalet samman-
dragningar under en INSCULPT-behandling är

extremt energikrävande vilket ökar ämnes-
omsättningen samt frisläpper fettsyror för effektiv

fettreducering och förbränning.
 

C O N T A C T  U S !
info@qryo.se
www.qryo.se

Ett säkert, effektivt samt smärtfritt sätt för
att bygga muskler & tona kroppen. 

BEHANDLINGSOMRÅDEN
Mage
Rumpa
Sidor
Biceps & Triceps
Lår & Vader

 

30 min motsvarar ca 25 000 situps
eller benlyft/squats
Förbränner fett
Ökar muskelmassan 
Ökar ämnesomsättningen 


