Var först med det senaste.
Cryocabins är framtiden inom
hälsovård, skönhet och elitidrott.
CTN & MEDITECH SCANDINAVIA GER
DIG FRAMTIDENS TEKNIK REDAN IDAG.

Cryocabins ger dig en spännande ny metod
för att förbättra patientens allmänna välbefinnande, hud och kroppston genom att exponera
hela kroppen för extrema temperaturer ner till
minus 160°C.
De här fullkropps-kabinerna för kryoterapi
handhas av endast en person och används på
hundratals sjukhus efter operationer, samt för
återhämtning, olika hudsjukdomar, depressioner,
smärtlindring m.m. Designad och tillverkad i
Finland med högsta kvalitet och säkerhet.
En cryocabin-behandling är helt smärtfri och
resultaten är kliniskt bevisade. Ett normalt
behandlingstillfälle varar endast tre minuter,
men fördelarna är långvariga. De senaste åren
har helkropps-cryoterapi blivit en succé i professionell idrott då det höjer testosteronnivån,
ökar tillväxthormoner samt förbränner 600800 kalorier på tre minuter. CTN cryocabins
används av flertalet NHL och NFL-lag samt
välkända idrottare i Europa och USA.
Kliniker och studios i Kalifornien, USA, där
tekniken har fått enorma framgångar, talar om
en tio dagars Return on Investment på deras
utrustning.
Med sina nya tredjegenerations-kabiner,
har CTN nu gjort denna banbrytande teknik
tillgänglig för oss alla.
KOMPLETT LÖSNING

Vi kan erbjuda ditt företag en komplett lösning
när du köper din cryocabin från oss.
Vi levererar och installerar din utrustning och
utöver detta har vi haft hjälp av vår egen inredningsarkitekt för att ge dig ett komplett paket
med material för att skapa det rum som behövs
för den sanna cryocabin-upplevelsen. Väggar,
roll-ups, golv, stolar etc. Detta tillsammans med
tryckta foldrar ger dina kunder förstklassig
information. Allt ingår i priset och hjälper
ditt företag att genast komma igång och öka
intäkterna.
Gå in på vår hemsida www.cryocabins.se
för mer information.
Vill du ha prisuppgifter och räkneexempel
så ring oss direkt. Vi kan garantera att du blir
väldigt positivt överraskad.
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