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Czym jest karboksyterapia? 

 Jedyna terapia działająca ogólnorozwojowo, umożliwiająca efekt synergiczny. 

  Karboksyterapia to obecnie najskuteczniejsza metoda redukująca cellulit i rozstępy. Usprawnia 

krążenie, niszczy złogi tłuszczowe, opóźnia procesy starzenia. W ciągu 7 dni po zabiegu 

karboksyterapii istnieje wzmożona cyrkulacja tlenu w miejscach aplikacji. Mikrokrążenie 

zostaje przywrócone i pobudzone, a drenaż limfatyczny zwiększony.  

 Karboksyterapia jest zgodna z procesami fizjologicznymi zachodzącymi codziennie w naszym 

organizmie. Po aplikacji gaz wędruje do płuc i zostaje wydalony z organizmu w sposób 

naturalny, jako produkt wymiany gazowej. W trakcie zabiegu ilość podanego dwutlenku węgla 

jest zbliżona do ilości gazu wytwarzanego w organizmie podczas wysiłku fizycznego.  

 CO2 po podskórnym podaniu rozbija mechanicznie złogi tłuszczowe i silnie rozszerza naczynia 

krwionośne zwiększając przepływ krwi do obszaru, który stymuluje metabolizm tłuszczu. 

Następuje stymulacja produkcji kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność skóry oraz 

zwiększa drenaż limfatyczny. Mikrokrążenie zostaje przywrócone i pobudzone, co oznacza 

więcej tlenu i substancji odżywczych dla skóry.  
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Oddziaływanie dwutlenku węgla w tkance 
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Jedno rozwiązanie trzy funkcje 

 

Trzy tryby pracy 

 Karboksyterapia (tryb automatyczny) 

 Karboksyterapia (tryb ciągły) 

 Mezoterapia i mezoterapia osoczem (PRP) 
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Programy zabiegowe 

 

 Karboksyterapia okolic wrażliwych  

tj. oczy, skóra głowy, 

 Karboksyterapia – tkanka tłuszczowa, 

 Innowacja – Three Way Injection, 

 Karboksyterapia – implantacja nici PDO 
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Tryby pracy 

 

Tryby pracy 

 
Ekran  Ilość cykli  

Regulacja wielkości 

przepływu  

Manualny  C  Manual  10~100cc/min  

Automatyczny  

A-1  66 Cykli/min  0.07~0.75/1 strzał  

A-2  156 Cykli/min  0.03~0.32/1 strzał  

A-3  192 Cykli/min  0.02~0.26/1 strzał  

A-4  288 Cykli/min  0.015~0.17/1 strzał  

A-5  420 cykli/min  0.01~0.11/1 strzał  
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Fenix karboksyterapia bez ograniczeń 

 

 Łatwa i szybka iniekcja dzięki zastosowaniu 

pneumatycznego pistoletu. 

 Bezpieczeństwo  i kontrola – zawsze ściśle określona 

dawka. 

 Bezbolesne zabiegi dzięki podgrzewaniu gazu 

 Synergiczne oddziaływanie karboksyterapii i mezoterapii 

w jednym zabiegu.  
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 Nowoczesne urządzenie w innowatorski 

sposób łączące wszystkie zalety 

karboksyterapii  

 Podgrzewanie gazu 

 Pneumatyczny pistolet umożliwiający szybkie 

i precyzyjne podawanie CO2 

 Tryb manualny  
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Redukcja cellulitu I-go stopnia 
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Redukcja cellulitu III-go stopnia 
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Redukcja tkanki tłuszczowej 
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Redukcja wypadania włosów 
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Efekty terapii Fenix 

 

 Wzrost dopływu tlenu do leczonego  

obszaru 40% 

 Zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny 36% 

 Redukcja rozstępów do 70 % 

 Redukcja tkanki tłuszczowej do 29% 

 Zmniejszenie wypadania włosów  43%  
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Wskazania do zabiegu w medycynie estetycznej 
 

 Zlokalizowana tkanka tłuszczowa, 

 Cellulit, 

 Blizny i rozstepy, 

 Zwiotczenie piersi, 

 Opadające powieki, 

 Ciemne kręgi pod oczami, 

 Zmarszczki skóry twarzy, dekoltu i szyi, 

 Brak elastyczności skóry ramion, nóg, brzucha, 

 Zwiotczenia skóry po ciąży i utracie wagi ciała, 
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Wskazania do zabiegu w celach leczniczych 
 

 Niewydolność żylna, 

 Owrzodzenie cukrzycowe, 

 Owrzodzenie żylakowe, 

 Zaburzenia krążenia, 

 Syndrom Raynaud’a, 

 Kurcze kończyn, 

 Łuszczyca, 

 Odleżyny  
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Wskazanie: Rozstępy 

 

 

Przed i po 3 zabiegach 
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Wskazanie: łysienie 

  

Przed i po 15 zabiegach 
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Wskazanie: teleangiektazje 

   

Przed i po 2 zabiegach 
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Wskazanie: Łuszczyca 

 

   

Przed i po 5 zabiegach 
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Wskazanie: cienie pod oczami 

  

Przed i po 3 zabiegach
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Dane techniczne urządzenia: 

 

1. Konsola (CE 0120) 

Wymiary: 20,5 x 30 x 25 

Waga: 10,5 kg 

Wymagania elektryczne: 220 V/ 88W 60 Hz 

2. Pistolet: 

Wymiary: 33,5 x 20 x 25  

Waga: 558 g 
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Wyłączny dystrybutor: 

 

 

 


