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EZ CO2 BODY KIT- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑEZ CO2 BODY KIT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ταχεία κυκλοφορία του αίματος από τη δράση του C

O ₂ (Επίδραση Bohr)O ₂.(Επίδραση Bohr)

Ανανεώνει λιπώδη ιστό και βοηθά το δέρμα να αναδι

αρθρωθεί. Μειώνει οπτικά το πορτοκαλί εμφάνιση κέ

λυφοςλυφος.

Βελτίωση της διανομής και της αποστράγγισης του ν

ερού σε όλο τον ιστό.

Συντήρηση του σχήματος του σώματοςΣυντήρηση του σχήματος του σώματος



EZ CO2 BODY KIT-MΗΧΑΝΙΣΜΟΣEZ CO2 BODY KIT MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

• CO2 απορροφάται διαμέσου CO2 αύξηση αγγειοδιαστολής, 
των ιστών
και φθάνει τα αιμοφόρα 
αγγεία,μυών και των νεύρων.

Η ροή του αίματος και εκπομπής του 
οξυγόνου από την 
αιμοσφαιρίνη(Bohr Effect)
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γγ ,μ ρ



EZ CO2 BODY KIT- Glaucien Complex

Περιέχει Συμπλοκο Glaucine (BODYFIT): κύριο συστατικό

EZ CO2 BODY KIT Glaucien Complex

Χαρακτηριστικά:

Περιέχει Συμπλοκο Glaucine (BODYFIT): κύριο συστατικό

-Αναστολή της διαφοροποίησης των 
προλιποκυττάρων μέσω της μείωση της ροής τουπρολιποκυττάρων μέσω της μείωση της ροής του 
ασβεστίου, και προώθηση της λιπόλυσης.

Aντι φλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση-Aντι-φλεγμονώδη και  αντιοξειδωτική δράση 

Structure of 
Glaucine



EZ CO2 BODY KIT

Inhibition of Adipocyte Differentiation

EZ CO2 BODY KIT

Inhibition of Adipocyte Differentiation
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Glaucine complex (Bodyfit) reduces adipocyte differentiation remarkably. 



EZ CO2 BODY KIT
Lipid storage decrease is measured by glycerol release.  

EZ CO2 BODY KIT 

Lipids are detected by red coloration
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Bodyfit remarkably reduces the lipid level in adipocyte.



EZ CO2 BODY KIT

Παρατήρηση Λιποκυττάρων με μικροσκόπιο για 72 ώρες

EZ CO2 BODY KIT

Παρατήρηση  Λιποκυττάρων με μικροσκόπιο για 72 ώρες

T0

T48h T72h8

BODYFIT μειώνει το μέγεθος των λιποκυττάρων. Παρέχει εξαιρετικό 
αποτέλεσμα αδυνατίσματος.



EZ CO2 BODY KITEZ CO2 BODY KIT

EZ Body Kit CO2 μειώνει την τραχύτητα του δέρματος κατά 43% 
και τη κυτταρίτιδας κατά 35%.



EZ CO2 BODY KIT

Καλή αποστράγγισηΚακή αποστράγγιση και κυτταρίτιδα

Μείωση κατακράτησης νερού

Λ ύ

Συσσώρευση νερού
επιφάνεια του
δέρματος

Λιποκύτταρα

∆ιαρροή νερού λ
όγω της υψηλής γ ης ψη ής
πίεσης του αίματ
ος

Αποδέσμεση νερού

Βάθος του δέρματος> 2,5 mm 
(Δέρμα)

Βάθος του δέρματος> 5mm 
(Υποδόριο)

Έλεγχος Θεραπεία Έλεγχος Θεραπείαγχ ς ρ γχ ς ρ

Διακύμανση (%) +0.2 +6.4 +0.1 +7.5
Σημαντικότητα n.s. p<0.01 n.s. p<0.01

Co2 Body kit κάνει το  σώμα πιο λεπτό με την ενεργοποίηση της αποστράγγιση 
του νερού από το δέρμα.



EZ CO2 BODY KIT
N t l B t i l C l- Natural Botanical Complex

Chamomile Extract
Καταπραΰνει, αναζωογονεί και προστατεύει το δέρμα.
Προωθεί το μεταβολισμό και έχει ενυδατική δράση.

Centella Asiatica Extract
Εξάγεται από τα φύλλα και τις ρίζες των δέντρων Gotu Kola που φύωνται 
στην Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τη Νότια Αφρική. 
Έχει αναδειχθεί ως ένα συστατικό το οποίο έχει αποτέλεσμα στην αναγέννησΈχει αναδειχθεί ως ένα συστατικό το οποίο έχει αποτέλεσμα στην αναγέννησ
η του δέρματος και οφείλεται στο madecassic  acid που έχει. Έχει εξαιρετικά  
αποτελέσματα στην επούλωση πληγών και την προώθηση της κυκλοφορίας  
του αίματος.μ ς
Licorice  Extract
Χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς και περιέχει γλυκυριζίνη,
φλαβονοειδεί, σαπονίνες και τανίνες. Λειτουργεί καλά σε μικρόβια,

βφλεγμονή, ιούς και βελτιώνει την ανοσία.

Scutellaria Laterifolia
Έχει αντι-φλεγμονώδη και αντι-αλλεργική δράση. Έχει εξαιρετικχ φ γμ η ργ ή ρ η χ ξ ρ
ό αποτέλεσμα στη θεραπεία της φλεγμονώδης δερματίτιδας και 
της αλλεργικής δερματίτιδας.



EZ CO2 BODY KIT ConclusionEZ CO2 BODY KIT -Conclusion

•Το Glaucine σύμπλοκο μειώνει το μέγεθος των 
λιποκυττάρων και εμποδίζει τη διόγκωση τους 
ξ λ ί ά ό δέ Κά ώεξαλείφοντας το στάσιμο νερό στο δέρμα. Κάνει το σώμα 
να φαίνεται πιο λεπτό.

•Το Σύμπλοκο Φυσικών Βοτανικών Εκχυλισμάτων κάνει 
το δέρμα απαλό και λείο και καταπραύνει γρήγορα την 
επιφάνεια του δέρματοςεπιφάνεια του δέρματος.

•Όταν χρησιμοποιείται συστηματικά, έχει το αποτέλεσμα 
ί δ θώ CO2 β λ ώ ήστη κυτταρίτιδας καθώς το CO2 βελτιώνει τη ροή του 

αίματος.



Product CompositionProduct Composition

Mask pouch 
-22g Gel pouch-50g

Spatula

5 treatment (Mask*5+Gel*5)5 treatment (Mask 5+Gel 5)



PROTOCOL(before needling)PROTOCOL(before needling)

STEP 1  PREPARATION   
Clean and dry body. 

STEP 2 BODY GELSTEP 2  BODY GEL   
Open EZ Co2 gel(pouch) and apply treatment area.

STEP 3  BODY MASK   
Open EZ Co2 mask(sheet) and Spread coated side upward.

STEP 4  ACTION
Apply EZ Co2 mask(sheet) on the gel and leave it for 20minsApply EZ Co2 mask(sheet)  on the gel and leave it for 20mins.

STEP 4  FINISH
Remove EZ Co2 mask(sheet) and Gel with spatulaRemove EZ Co2 mask(sheet) and Gel with spatula.
Cleanse with warm water.  



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΒΗΜΑ 1  Καθαρίστε την υπο θεραπεία περιοχή.

ΒΗΜΑ 2 Εφαρμόστε το EZ CO2 Body Gel και εφαρμόστε τη EZ  CO2 
Body Mask πάνω στο gel. Περιμένετε για 20 λεπτά.

ΒΗΜΑ 3 Αφαιρέστε τη μάσκα και το gel με σπάτουλαΒΗΜΑ 3  Αφαιρέστε τη μάσκα και το gel με σπάτουλα.
Απομακρύνετε τα υπολείμματα με ζεστό νερό.

ΒΗΜΑ 4 Εφαρμόστε τοπικά αναισθητική κρέμα για 30 λεπτά.(προεραιτικά).

ΒΗΜΑ 5  Απομακρύνετε τα υπολείμματα και απολυμάνετε την 
υποθεραπεία περιοχή.

ΒΗΜΑ 6 Εφαρμόστε το BodyCell SM ERASER Serum και ξεκινήστε τη κύλιση.

ΒΗΜΑ 7 Ε ό B d C ll SM ERASER CΒΗΜΑ 7 Εφαρμόστε το BodyCell SM ERASER Cream στην υπο
θεραπέια περιοχή



Case 1Case 1

Before After 1 session



Case 2Case  2

Before After 1 session



Case 3Case 3

Before After 1 session



THANK YOU


