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If	  you	  can	  squeeze	  it,	  we	  can	  freeze	  it!	  
	  
Zonder	  operatie,	  veilig	  en	  effectief	  vet	  verliezen	  op	  plekken	  waar	  het	  lastig	  is	  de	  
pondjes	  eraf	  te	  krijgen?	  CoolSculpting	  by	  Zeltiq	  is	  een	  wetenschappelijk	  bewezen,	  
non-‐invasieve	  cosmetische	  behandeling	  waarbij	  vetcellen	  door	  middel	  van	  een	  
veilige,	  gecontroleerde	  bevriezingstechniek	  afgebroken	  worden	  en	  op	  een	  
natuurlijke	  manier	  het	  lichaam	  zullen	  verlaten.	  	  
	  
Het	  kan	  heel	  frustrerend	  zijn	  wanneer	  je	  op	  bepaalde	  plekken	  geen	  vet	  verliest,	  terwijl	  je	  
wel	  gezond	  eet	  en	  voldoende	  beweegt.	  Dankzij	  de	  CoolSculpting	  by	  Zeltiq	  methode	  
kunnen	  precies	  díe	  ongewenste	  vetcellen	  heel	  nauwkeurig	  op	  de	  bekende	  ‘hardnekkige’	  
zones	  als	  de	  buik,	  flanken	  (love	  handles),	  benen	  en	  heupen	  voorgoed	  verwijderd	  worden.	  	  
	  
Wetenschappelijk	  bewezen:	  vetcellen	  worden	  vernietigd	  wanneer	  zij	  voor	  een	  
bepaalde	  tijd	  op	  een	  constante	  temperatuur	  worden	  gekoeld.	  De	  vetcellen	  verlaten	  
vervolgens	  op	  een	  natuurlijke	  wijze	  het	  lichaam	  via	  het	  lymfatisch	  systeem,	  zonder	  het	  
lichaam	  en	  omliggend	  weefsel	  te	  beschadigen.	  Dit	  afbraakproces	  gebeurt	  gedurende	  een	  
periode	  tot	  vier	  maanden.	  	  
	  
Ontdekking:	  ijslolly’s	  	  
Het	  proces	  van	  gecontroleerd	  koelen	  heet	  Cryolipolyse	  en	  is	  in	  2008	  ontdekt	  door	  dr.	  D.	  
Manstein	  en	  dr.	  R.	  Rox	  Anderson	  van	  de	  Harvard	  Medical	  School.	  Zij	  deden	  onderzoek	  
naar	  de	  invloed	  van	  koeling	  op	  de	  afbraak	  van	  vetcellen,	  nadat	  zij	  eerder	  constateerden	  
dat	  kinderen	  kuiltjes	  in	  hun	  wangen	  kregen	  door	  het	  eten	  van	  ijslolly’s.	  Het	  onderzoek	  
toonde	  aan	  dat	  vetcellen	  vernietigd	  worden	  wanneer	  zij	  voor	  een	  bepaalde	  tijd	  op	  een	  
constante	  tempratuur	  worden	  gekoeld.	  	  
	  
FDA	  gecertificeerd	  	  
De	  Cryolipolyse	  methode	  is	  goedgekeurd	  door	  de	  Amerikaanse	  Food	  and	  Drug	  
Administration	  (FDA)	  en	  is	  de	  enige	  niet-‐chirurgische	  en	  bewezen	  effectieve,	  veilige	  
procedure	  die	  door	  de	  Amerikaanse	  overheid	  is	  goedgekeurd	  voor	  het	  verwijderen	  van	  
ongewenst	  vet.	  Het	  bedrijf	  Zeltiq	  heeft	  wereldwijd	  patent	  op	  Cryolipolyse	  en	  de	  
CoolSculpting	  behandeling.	  CoolSculpting	  Kliniek	  Nederland	  (vestigingen	  in	  Rotterdam	  
en	  Blaricum)	  is	  de	  enige	  full	  focus-‐kliniek	  in	  Nederland	  voor	  CoolSculpting	  by	  Zeltiq	  
behandelingen.	  	  

	  
Behandelplan	  

-‐ Consult	  (kosteloos).	  Er	  wordt	  vrijblijvend	  besproken	  wat	  de	  wensen,	  
mogelijkheden,	  verwachte	  resultaten	  en	  kosten	  zijn	  zodat	  er	  een	  behandelplan	  op	  
maat	  samengesteld	  kan	  worden.	  	  

-‐ Behandeling.	  Er	  is	  vooraf	  geen	  verdoving	  of	  andere	  pijnmedicatie	  nodig	  is.	  Er	  
wordt	  een	  gelpad	  op	  de	  behandelzone	  aangebracht	  om	  de	  huid	  te	  beschermen	  



tegen	  de	  kou.	  Hierna	  wordt	  de	  applicator	  geplaatst	  en	  het	  weefsel	  vacuüm	  
gezogen	  tussen	  twee	  koelplaten.	  Dit	  kan	  als	  licht	  onprettig,	  trekkerig	  of	  ‘knijpend’	  
ervaren	  worden.	  De	  cellen	  worden	  vervolgens	  gekoeld	  op	  een	  constante	  
temperatuur	  van	  -‐10°	  graden	  Celsius.	  De	  gekoelde	  zone	  wordt	  na	  enkele	  minuten	  
tijdelijk	  gevoelloos.	  Een	  behandeling	  duurt	  1	  uur	  per	  zone	  om	  alle	  vetcellen	  goed	  
te	  kunnen	  koelen	  en	  te	  vernietigen.	  Gedurende	  de	  behandeling	  lig	  je	  in	  een	  
comfortabele	  stoel	  en	  kun	  je	  gerust	  e-‐mails	  checken,	  tv	  kijken,	  relaxen	  of	  een	  
tijdschrift	  lezen.	  	  

-‐ Nabehandeling.	  Na	  het	  verwijderen	  van	  de	  applicator	  wordt	  het	  gebied	  
gemasseerd	  zodat	  de	  huid	  weer	  opwarmt	  en	  ter	  bevordering	  van	  het	  resultaat.	  
Na	  de	  behandeling	  kunnen	  de	  dagelijkse	  werkzaamheden	  direct	  worden	  hervat.	  
In	  sommige	  gevallen	  treden	  er	  bijwerkingen	  op	  in	  de	  behandelde	  zone	  zoals	  (een	  
lichte)	  zwelling,	  jeuk	  of	  tintelingen.	  Check:	  na	  12	  weken	  vindt	  er	  een	  altijd	  een	  
controleafspraak	  plaats.	  

	  
Resultaat:	  20-‐30%	  minder	  vetcellen!	  
Het	  lichaam	  detecteert	  de	  gekoelde	  cellen	  als	  ‘fout’	  en	  gaat	  ze	  op	  een	  natuurlijke	  wijze	  
afbreken	  en	  afvoeren.	  Na	  de	  CoolSculpting	  procedure	  vindt	  een	  geleidelijke	  
vermindering	  van	  de	  dikte	  van	  de	  vetlaag	  plaats.	  Het	  resultaat	  van	  de	  behandeling	  is	  per	  
persoon	  en	  per	  zone	  verschillend,	  maar	  de	  CoolSculpting	  procedure	  verwijdert	  zo’n	  20-‐
30%	  van	  de	  vetcellen	  in	  het	  behandelde	  gebied.	  De	  eerste	  weken	  zijn	  veranderingen	  
slechts	  voelbaar,	  maar	  na	  zes	  tot	  acht	  weken	  zullen	  de	  eerste	  veranderingen	  zichtbaar	  
worden.	  De	  meest	  drastische	  resultaten	  zijn	  na	  twee	  tot	  drie	  maanden	  goed	  zichtbaar.	  
Het	  lichaam	  blijft	  de	  vetcellen	  afvoeren	  tot	  zo’n	  vier	  maanden	  na	  de	  behandeling.	  Het	  
effect	  van	  de	  CoolSculpting	  behandeling	  blijft	  op	  lange	  termijn	  zichtbaar.	  	  
Note:	  de	  behandeling	  is	  geschikt	  voor	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen	  met	  een	  BMI	  lager	  dan	  
30.	  	  
	  
Prijzen	  variëren	  van	  €	  650,-‐	  tot	  €	  457,-‐	  	  per	  cyclus.	  Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  
CoolSculpting	  Kliniek	  Nederland	  en	  de	  behandelingen:	  
www.coolsculptingkliniek.nl.	  	  
	  
	  
Over	  CoolSculpting	  Kliniek	  Nederland	  
CoolSculpting	  Kliniek	  Nederland	  is	  de	  enige	  focus-‐kliniek	  waar	  ervaren	  medische	  
professionals	  gespecialiseerd	  zijn	  in	  Cryolipolyse.	  Er	  wordt	  enkel	  gebruik	  gemaakt	  van	  
de	  officiële	  apparatuur	  van	  Zeltiq,	  het	  bedrijf	  dat	  samen	  met	  de	  Harvard	  Medical	  School	  
de	  technologie	  heeft	  ontwikkeld.	  Alleen	  de	  CoolSculpting	  apparatuur	  van	  Zeltiq	  heeft	  
goedkeuring	  van	  de	  Amerikaanse	  Food	  and	  Drug	  Administration	  (FDA),	  een	  
overheidsinstantie	  die	  toeziet	  op	  de	  veiligheid	  en	  effectiviteit	  van	  medische	  apparatuur.	  	  
	  
	  
	  


