
Същност на процедурата:
Процедурата с CoolTech представлява неинвазивна,
медицинска и естетична терапия за третиране на
локално натрупана мастна тъкан. По време на
процедурата могат да се използват 1 или 2 апликатора,
чрез които се постига охлаждане до - 8 градуса на
ограничена зона мастна тъкан чрез прилагане на
вакуум под налягане за 70 минути. По този начин се
предизвиква естествен процес за организма, наречен
апоптоза (самоунищожаване) на мастната тъкан, която
е чувствителна към ниски температури. Отпадните
продукти от унищожените мастни клетки се изхвърлят
от тялото по естествен начин чрез лимфата като
процесът на изхвърляне е продължителен и започва
15 дена след терапията и може да продължи до 90 - 120
дена, благодарение на което не се натоварва
организмът. Резултатът е намаляване на броя мастни
клетки в третирания участък с около 30% след 1
процедура и е видим най-рано месец след
процедурата, а максималния резултат наблюдаваме 2,
дори и 3 месеца след третиране в зависимост от
метаболитната скорост на всеки организъм.
Процедурата не може да бъде използвана като метод
за отслабване, а само като спомагателен метод в
проблемни зони, които не се поддават на диета и
спорт. Тя не води до намаляване на килограмите, а
само до моделиране на тялото и не решава проблеми с
наднорменото тегло. Процедурата криолиполиза с
Cooltech в Body Aesthetics се извършва винаги от
медицинско лице след подробна и безплатна
консултация, по време на която се правят измервания
и преглед на зоната, която ще третираме.

Сериозно чернодробно или бъбречно заболяване 
Хепатит 
Студова алергия
Болест на Рейно 
Уртикария поради интензивно излагане на студ 
Криоглобулинемия  и Хипопротеинемия 
Неконтролиран диабет с вторични усложнения 
Непоносимост към криотерапия 
Висока температура в момента на третиране или
сериозна инфекция в момента на третиране
Бременност и кърмене 
Системни заболявания, които водят до кожни
увреждания като лупус, дерматит, склердема, СПИН
Кожно заболяване в зоната, която ще бъде
третирана. 
Варикозни вени, флебит, тромбофлебит, склонност
към чупливи капиляри
 Коремна херния при третиране на зона корем
Рак или история за рак

Противопоказания за извършване на
процедурата:

Декларация
за информирано съгласие за 
провеждане на терапия с CoolTech

Усещане за дълбоко притискане и изтръпване/ силен
сърбеж/ парене/ мравучкане/ лека и поносима болка
или спазъм няколко минути след поставяне на
апликаторите докато охладят зоната до -8 градуса.
 Алергична реакция към гела, използван в
мембраните или към самите мембрани (много рядко)
Усещане за изстудяване, което отминава при
достигане на температура от -8 градуса
Равномерна слаба болка по време на самата
процедура както и при сваляне на апликаторите

Възможни реакции, дискомфорт или странични
ефекти по време на процедурата:

Зачервяване в третирания участък в рамките на
няколко минути до няколко часа след процедуратa
Появяване на локални синини – много рядко
Промяна в усещанията на кожата в третираната зона
– повишена или намалена чувствителност, може да
продължи от няколко дни до 2 - 3 седмици след
процедурата
Усещане за локално повишена температура в зоната
на третиране за 24-72 ч. след провеждане на
процедурата
Локална болка след терапията в рамките на 7-14
дена, която не пречи на нормалния живот на клиента
Повърхностно студово изгаряне заради ефекта на
измръзване – при спазване на протокола и
използване на оригинални криомембрани се случва
изключително рядко

Възможни реакции, дискомфорт или странични
ефекти след процедурата:

Локална еритема или временно побеляване на
кожата 
Преходни хипер или хипопигментации,
образуване на твърди буци или малки възли,
преминаващи след определено време 
В субменталната област - нарушения на моторния
нерв в периоралната област (маргинален
мандибуларен нерв и хипоглосален нерв); сухота
в устата или намалено отделяне на слюнка.

Редки индивидуални реакции към
процедурата



Установени хормонални/ендокринни нарушения (хормонален дисбаланс, поликистоза, диабет, Хашимото)

Други хормонални/ендокринни нарушения …………………………………………………………………………..……………………………...................
Прием на медикаменти …………………………………………….……………………………………………….………………………………………….......................
Други заболявания ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Хранителен режим ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….......................
Спортувате ли, какво и колко често………………….……………………………………………………………………………………………………....................
Количество вода на ден около ……………………………………………………………………………………..……………………………………….....................
Употреба на цигари и алкохол……………………………..……………………………..……………………………..………………………………….....................
Прием на въглехидрати – какви и колко……………………………………………………........…………………………………………………………………....

Моля попълнете следната информация:

       .................................................................................................................................................................................................................................

e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
разбира предупрежденията и възможните странични ефекти 
не страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата
че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние и ще уведоми
Лазерен център Body Aesthetics, ако настъпи промяна в описаните в Декларацията обстоятелства
клиентът разбира степента на индивидуална реакция на организма към процедурата
клиентът е съгласен, че резултатите, които се постигат с процедурата, са индивидуални и зависят пряко от 
реакцията на неговия организъм, както и от начин на живот, хранене и физическа активност
че преди лечението терапевтът  е обяснил протокола за работа и значението на използването на мембраната
Cool Gel Pad, както и да бъде отворена в негово присъствие, непосредствено преди процедурата, тъй като тя е за
еднократна употреба. Производителят на Cooltech - Cocoon medical гарантира безопасността на процедурата само
при използване на патентованата мембрана Cool Gel Pad

Клиентът декларира, че ще информира терапевта при: Настъпило заболяване по време на курса от 
 процедури, алергични реакции по време на курса от процедури, настъпила бременност по време на курса от
процедури, за други направени скоро или предстоящи скоро процедури 
Клиентът декларира, че:

За провеждане на процедурата е
необходимо минимално наличие на мастна
тъкан – 22мм измерено с калипер при
консултация за зони по тялото и 10 мм при
зона двойна брадичка.
На една и съща зона могат да се правят до 3
процедури годишно. Броят на процедурите
зависи от количеството мастни
натрупвания  за всеки и всяка зона.
В един  ден могат да бъдат поставени 4-6
апликатора на различни зони в зависимост
от състоянието на клиента.
Зона вътрешни бедра и двойна зона корем
с 2 апликатора се извършва в 2 отделни
процедури - всяка с 1 апликатор. Между
процедурите се допуска не повече от 3-4
дни разстояние.
Интервалът между 2 процедури на една и
съща зона е минимум 2 месеца, за да се
даде време да се развие резултатът.

Препоръчителен курс от процедури и
интервал: да не се приемат противовъзпалителни лекарства (освен ако не

се налага по здравословни причини) – биха забавили действието
на процедурата и намалили резултата
да не се използва сауна, парна баня, горещи вани и душове,
както и други загряващи процедури в деня на процедурата и
минимум 2 седмици след процедурата или до отшумяване на
възпалението и чувствителността в третираната зона
препоръчително е всеки ден в продължение на месец клиентът
да прилага лек масаж с кръгови движения под душа или при
нанасяне на козметика в третираната зона, но без натиск
да няма излагане на интензивно силно слънце или солариум
веднага след процедурата с цел избягване  на
пигментации                      
да не се нанася лосион или олио за тяло непосредствено преди
процедурата
здравословният начин на живот, правилното хранене ,
физическите упражнения и повече движение могат да помогнат
за постигане на по-добри и бързи резултати
напълняването може да повлияе отрицателно върху резултатите
препоръчителен прием на вода - минимум 30 мл вода на
килограм тегло на ден

Подготовка преди и след процедурата: 

Клиент /имена, телефон, ЕГН, имейл и подпис/:

Терапевт /имена и подпис/:

Дата:
Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, 
че клиeнтът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.

Клиентът декларира, че му е била предоставена
възможност да задава въпроси и да получи
изчерпателни отговори. С това клиентът дава
разрешение на терапевта да извърши процедурата.


