


DANE TECHNICZNE
Temperatura kriogeniczna do -195°C.

Czas trwania zabiegu pomiędzy
30-180 sekund.

Obsługa kabiny za pomocą
panelu dotykowego.

Plug and Play
(wymagane napięcie sieciowe: 220-240 V).

Urządzenie zgłoszone do opatentowania. 

URZĄDZENIE
SPRAWDZONE

W AKREDYTOWANYCH
LABORATORIACH

(KOMORA KLIMATYCZNA)
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Automatyczny wyciąg oparów azotu z kabiny.

Przestronność wnętrza zapewniająca swobodę ruchu.

Mobilność urządzenia dzięki wbudowanym kółkom.

Możliwość wyboru kolorystyki wnętrza i obudowy
kabiny (na życzenie możliwy jest indywidualny 
wybór koloru).

Oświetlene LED – w opcji.



Trwający do 3-minut zabieg krioterapii wspiera następujące �zjologiczne i psychologiczne
procesy lecznicze w organizmie:

• stymulacja produkcji hormonów (poprawa nastroju, polepszenie jakości snu i gospodarki energetycznej, aktywacja  
 potrzeb seksualnych, zmniejszenie stanów lękowych i hiperaktywności motorycznej),

• pozytywne oddziaływanie przy dolegliwościach psychicznych (np. depresji),

• wzrost poziomu testosteronu u mężczyzn (przy jednoczesnej pozytywnej redukcji estrogenów),

• poprawa działania systemu immunologicznego,

• pozytywny wpływ przy schorzeniach autoimmunologicznych,

• redukcja poziomu cholesterolu (znacząca redukcja LDL / podwyższenie HDL),

• działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe,

• zwiększenie efektów wielu terapii ortopedycznych (np. reumatyzm, bóle kręgosłupa, itp.),

• przyspieszenie rekonwalescencji i regeneracji po przeciążeniach i kontuzjach,

• wsparcie procesu odmładzania i regeneracji tkanki (podwyższona produkcja kolagenu).

Z uwagi na wyżej wymienione zalety krioterapia ogólnoustrojowa jest uznawana na całym świecie jako wiodąca
forma terapii nieinwazyjnej. 

CryoSpace® Med otrzymało certy�kację medyczną niemieckiego Stowarzyszenia Dozoru Technicznego Nadrenii 
(TÜV Rheinland). Stanowi to gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkownika i umożliwia medyczne 
zastosowanie kabiny CryoSpace w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach lekarskich, 
�zjoterapeutycznych i innych placówkach. 

MEDICINE
W celu przyspieszenia procesu zdrowienia i regeneracji



Krioterapia ogólnoustrojowa podwyższa �zyczną i umysłową efektywność przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu ryzyka kontuzji.

Zabieg krioterapii ogólnoustrojowej oddziałuje na wszystkie partie mięśni. Osiągnięcie szczytowej formy bez ryzyka 
wystąpienia urazów jest możliwe tylko wtedy, gdy układ ruchu sportowca będzie cechował się stabilnością powięzi 
przy równoczesnej ich sprężystości.

Trwający do 3-minut zabieg wspiera następujące �zjologiczne i psychologiczne procesy w organizmie wpływające na wydajność: 

• poprawa kognitywnych i �zjologicznych możliwości wydolnościowych,

• przyspieszenie rekonwalescencji i regeneracji po przeciążeniach i urazach (również dotycząca powięzi),

• wsparcie terapii służącej redukcji hipertonii w muskulaturze,

• podwyższenie poziomu energii i poprawa jakości snu,

• łagodzenie bólu z równoczesnym działaniem przeciwzapalnym (działanie analgetyczne i efekt przeciwobrzękowy),

• wzrost poziomu beta-endor�ny, noradrenaliny i adrenaliny,

• podwyższenie poziomu testosteronu u mężczyzn (przy jednoczesnej pozytywnej redukcji estrogenów),

• pobudzenie działania układu immunologicznego,

• w decydującym momencie może prowadzić do redukcji „lęku przed porażką” uwarunkowanego wynikami,

• działa antyoksydacyjnie na całe ciało, a tym samym nie dopuszcza do jego zakwaszenia.

Urządzenie zostało opracowane przez braci – przedsiębiorców Adriana Brzózkę (wielokrotnego mistrza Polski w górskim 
kolarstwie szosowym) i Piotra Brzózkę (uczestnika olimpiady, dwukrotnego wicemistrza i wielokrotnego mistrza Polski 
w górskim kolarstwie szosowym) w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności w sporcie i biznesie.

PERFORMANCE
Dla zwiększenia wydajności �zycznej i intelektualnej



Trwający do 3-minut zabieg wspiera następujące �zjologiczne i psychologiczne procesy w organizmie:  

• pozytywny efekt anti-aging dzięki procesowi odmładzania i regeneracji tkanki,

• zwiększona produkcja kolagenu dająca w rezultacie znacznie gładszą i bardziej jędrną skórę,

• pozytywne oddziaływanie na obszary problematyczne (np. przy cellulicie, trądziku, itp.),

• stymulacja produkcji hormonów i poprawa przemiany materii,

• podwyższenie poziomu energii,

• redukcja wagi dzięki utracie kalorii podczas zabiegu,

• podwyższenie poziomu testosteronu (u mężczyzn),

• uwalnianie endor�n, poprawa samopoczucia,

• pozytywne oddziaływanie przy dolegliwościach psychicznych,

• łatwiejsze zasypianie i poprawa jakości snu,

• zwiększenie libido,

• poprawa działania układu immunologicznego.

Wykorzystaj naturalne reakcje swojego ciała na krótko trwające, ekstremalne zimno – dla Twojego zdrowia! 

WELLNESS
Dla lepszej jakości życia



Więcej informacji oraz prezentacje
wideo na temat produktu znajdziecie
Państwo na stronie:

www.cryospace.eu

Dystrybucja międzynarodowa:

JBG-2 Sp. z o.o.

ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice
Poland

T: + 48 32 494 00 91
M: + 48 667 777 315

E: cryospace@cryospace.eu




