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Hèt  
pijnloze 
alternatief 
voor 
lichaamsvet 
vermindering

Aantoonbaar in 4 weken 5 
tot 7 kilo lichaamsvet kwijt en 
alleen in de zone(s) waar jij 
dat wilt?
Of het je buik, benen, boven-
armen, onderkin of rug is, 
LipoMASTER© pakt het aan.

Medical Multi-PLASMA solution
Plasma Arc

Plasma Lifting

Not electrical arc but genuine
plasma arc for the best

assistance of plasma applications

Simple and ergonomic design for comfortable
grip of stable operation without stress

• All-in-one system with simply changeable 2 types of

plasma treatment probe

• Pulse mode supports for more precise control

• Easy to use with full color OLED display

• Three level of output power adjustment

• Rechargeable battery-powered

Medical Multi-Plasma Solution

PLASMAMEDICAL



Wat is LipoMASTER©? 
Het is een uniek concept voor lichaams
vetreductie dat past in de tijdsgeest waarin 
wij nu leven. Het is het snelste en meest 
duurzame alternatief voor operatief verwijde
ren van lichaamsvet. 

In tegenstelling tot de bekende behandelin
gen z.a. liposuctie en andere onder de huid 
ingebrachte (invasieve) methoden,  
maakt LipoMASTER gebruik  
van licht zonder het  
lichaam te beschadigen.

Is LipoMASTER veilig?
Zowel de Europese als  
Amerikaanse en tevens  
zwaarste goedkeurings 
instantie ter wereld, de 
FDA, hebben de methode 
getest en goed bevonden.  

Volgens de onderzoeksrap
portage van de FDA (2010) kent 
deze behandelmethode geen 
bijwerkingen (contraindicaties) en is dus ge
classificeerd als veilig.        

LipoMASTER© is niet alleen pijnloos, maar je 
hebt er ook geen nare bijwerkingen van. Je 
hoeft na de behandeling geen dagen vrij te 
nemen om bij te komen.  
Na de behandeling sta je binnen een uurtje 
aantoonbaar lichter weer op straat. 



Wat doet LipoMASTER©? 
De LipoMASTER© straalt lage niveaus van 
 laserenergie uit, die een chemisch signaal in 
de vetcellen creëert, de opgeslagen triglyce
riden afbreekt tot vrije vetzuren en glycerol 
en deze via kanalen in de celmembranen 
vrijgeeft. 
De vetzuren en glycerol worden vervolgens 
door het lichaam getransporteerd naar de 
weefsels die ze zullen gebruiken tijdens het 
metabolisme om energie te creëren. 

Dit proces van vetzuurafgifte is een natuur
lijke reactie van het lichaam wanneer het 
lichaam opgeslagen energiereserves moet 
gebruiken, dus LipoMASTER© veroorzaakt 
geen onnatuurlijke reacties in het lichaam en 
tast geen of beschadigt omliggende structu
ren zoals huid, bloed bloedvaten en perifere 
zenuwen. 
Een periode van oefening na de behandeling 
zal zorgen voor het volledige metabolisme 
en dus de eliminatie uit het lichaam van de 
vrijgekomen vetzuren.



Betaalbare behandeling
Vergeleken met chirurgische liposuctie en 
andere echografie of lasertechnieken is Lipo
MASTER© veel betaalbaarder met vergelijk
bare resultaten.

Veilig en pijnloos
LipoMASTER© gebruikt laag zichtbaar rood 
laserlicht om een   veilig en pijnloos biosti
mulerend effect te creëren in het beoogde 
vetweefsel. Deze stimulatie is van de normale 
chemische routes die het lichaam gebruikt 
om energiebronnen vrij te maken wanneer 
dat nodig is, dus LipoMASTER© produceert 
geen abnormale effecten in het lichaam of 
beschadigt lichaamsweefsel zoals cellen, 
bloedvaten of aangrenzende zenuwen of 
vitale organen. 
De behandeling is voor alle huidtypes en 
lichaamsgebieden waar ongewenst vet wordt 
opgeslagen en u heeft geen herstelperiode 
nodig.



De spectaculaire resultaten
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