
FAQ Proshock Ice 
 
Frys bort fettet! Senaste trenden från Hollywood! 
Alla har vi väl något problemområde som vi går runt och stör oss på, allt från putmagen, 
kärlekshandtagen till valkarna under bh:n. Det kvittar hur mycket vi tränar så blir vi inte av med dem. 
Med Proshock Ice kan du effektivt punktbehandla ditt problemområde. Genom frysning sätter vi 
fettcellerna i apoptos, (programmerad celldöd), och därefter stötvågsbehandling för att ytterligare bryta 
ned fettcellerna samt jämna till celluliter. Proshock Ice har patent på ”Ice-shock-lipolysis” vilket gör att 
kombinationen är helt unik på marknaden! Klinisk studie finns som bevisar resultaten. Behandlingen är 
smärtfri, ingen återhämtningstid och utan biverkningar! Låter det för bra för att vara sant? Testa själv 
och se med egna ögon. 
 
Vad är Proshock Ice? 
Proshock Ice är en behandling med en unik patenterad kombination av två beprövade tekniker, 
cryolipolys (kyla) och stötvågor, för att effektivt och smärtfritt permanent förbättra kroppskonturen och 
reducera celluliter utan kirurgiska ingrepp. 

Vad kan jag behandla med Proshock Ice? 
Med Proshock Ice kan du effektivt reducera oönskade fettdepåer och fettvalkar och celluliter i alla 
stadier. 
 
Är jag en bra kandidat för Proshock Ice behandling? 
Proshock Ice är ingen viktminskningsmetod eller helhetslösning för kraftigt överviktiga. Har man 
däremot lokala problemområden med fett och/eller celluliter, så kan man passa för behandling. Detta 
avgörs vid en personlig konsultation. 
 
Hur går behandlingen till? 
Behandlingen inleds alltid med en konsultation där man går igenom behandlingen, önskat 
behandlingsområde, kontraindikationer, förväntat resultat, pris etc. Därefter mäter man omfånget på 
området som ska behandlas och eventuella förebilder tas. Sedan påbörjas behandlingen med att ett 
munstycke kyler ned behandlingsområdet. Huden kyls ner under ca 30 minuter. Fettceller som är 
känsligare för kyla får en permanent skada och försätts i en så kallad apoptos, vilket innebär en 
programmerad celldöd. Det som gör Proshock Ice unik jämfört med andra frysbehandlingar är att vi 
direkt efter frysningen använder stötvågor, för att ytterligare bryta ned fettcellerna samt jämna till 
celluliter. På så vis får vi en skonsammare behandling och ett snabbare resultat.  
Kliniska studier bevisar resultaten!   

Hur lång tid tar en behandling? 
Vid konsultationen får man reda på hur lång tid behandling av överenskommen yta beräknas ta. Det kan 
handla om ca 30-90 minuter per behandling. 
 
Hur skiljer sig Proshock Ice mot andra metoder? 
Proshock Ice har den unika patenterade kombinationen av två tekniker, kyla och stötvågor, vilket gör att 
man både kommer åt fett och celluliter. Andra metoder med kyla kan enbart behandla fett. Kylningen 
med Proshock Ice är mycket skonsam mot vävnaden och ger ingen oelastisk hud, till skillnad från andra 
metoder med kyla. Proshock Ice kan även behandla en stor yta och du får ett jämnt fint resultat. 
Stötvågstekniken direkt efter kylning ger en snabbare fettcellsnedbrytning och därmed också snabba 
och effektiva behandlingskurer. 
Proshock Ice är medicinskt CE-märkt, CE0476, vilket innebär att maskinen är säker att använda, är 
effektiv och ger resultat.  



Hur många behandlingar behöver man? 
En grundkur är på 4-6 behandlingar och under den personliga konsultationen kan man få en idé om 
hur många behandlingar som beräknas behövas.  
 
När kan jag upprepa behandlingen? 
Tiden mellan behandlingarna är mellan 7 dagar till 14 dagar beroende på vad som behandlas. 
Detta gås igenom vid konsultationen. 
 
Hur mycket kostar det? 
Innan behandlingen påbörjas genomförs alltid en konsultation där man går igenom behandlingen steg 
för steg samt får en exakt prisuppgift. Man kan välja att betala per gång eller att köpa en kur. Det 
sistnämnda brukar vara mest fördelaktigt.  

Hur känns behandlingen? 
Vid kylningen känns ett litet lätt vakuum och det blir kallt där proben placeras. Proben flyttas successivt 
över ytan. Man vänjer sig snabbt vid att det är kallt och många tycker att det känns lite bedövat. Vid 
stötvågsterapin känns det mer som massage och eventuellt en lite stickande känsla ifrån stötarna. 
De flesta tycker att det går alldeles utmärkt att läsa en tidning eller koppla av under behandlingen. 
 
Gör behandling med Proshock Ice ont? 
Nej det gör inte ont. Man har en terapeut hos sig under hela behandlingen som anpassar effekten  
ifall något mot förmodan skulle kännas obehagligt. 
 
Finns det några biverkningar eller risker med behandlingen? 
Metoden är icke-kirurgisk och det gör att det inte är någon återhämtningstid efter behandlingen utan 
man kan direkt återgå till sina vanliga aktiviteter och arbete. Vissa kunder kan bli lite röda i huden och 
det kan pirra lite grann, men detta går snart över. Några upplever en öm känsla av träningsvärk i 
området som behandlats, och detta går över inom ett par dagar. 
 
Är behandlingen med Proshock Ice säker? 
Ja, behandlingen med Proshock Ice är helt säker. Det finns studier som bevisar resultaten med 
Proshock Ice och studien visar även att behandlingen är helt säker. Man får inte några förhöjda 
blodfetter eller levervärden.   
 
Vad ska jag tänka på före och efter behandlingen? 
Vid behandling av mage skall man undvika intag av mat och dryck i 2 timmar innan behandling. 
Undvik också att äta i 1 timma efter fettreducerande behandling (av mage). 
Vid fettreducering ska man öka upp aktivitetsnivån i anslutning till behandling, så vi rekommenderar 
någon form av träning samma dag.  
Drick ca 2 liter vatten per dag under kuren, för att hjälpa till med utrensning av slagg. 
  
När ser jag resultat av behandlingen?  
Man kan uppleva en direkt omfångsminskning från behandlingen, men denna kommer främst från 
dränering av vätska. Det permanenta resultatet kommer successivt i samband med att fettcellerna sakta 
löses upp och dör. Man kan redan efter 14 dagar känna av en reducering av fettlager eller celluliter, 
och denna reducering fortsätter upp till 60 dagar efter en behandling.  
 
Är resultaten permanenta? 
Eftersom vi tar död på fettcellerna (apoptos = programmerad celldöd) så är resultaten permanenta, 
precis som vid en fettsugning. De fettceller som har behandlats och försvunnit kommer alltså inte 
tillbaka. Så länge man behåller/underhåller sin vikt med normal kost och motion, så skall resultaten vara 
stabila.  



Måste jag följa en speciell diet eller ett träningsprogram? 
Nej, det måste du inte. Men för optimala resultat rekommenderar vi att man ser över sitt leverne och 
funderar över hur vardagen ser ut med kost och motion. Många blir mer motiverade att ta hand om sig i 
samband med en behandlingskur. 
I anslutning till behandling för fettreducering ska man öka upp aktivitetsnivån för att förbränna den 
energi som finns i blodet.  
 
Vad händer med fettet? 
Genom frysningen kristalliserar (fryser) vi vätskan i och runt fettcellen samt försätter fettcellen i apoptos 
(programmerad celldöd). Apoptosen påbörjas vid behandlingen men tar upp till 60 dagar. Direkt efter 
frysningen använder vi stötvågor för att slå sönder cellmembranen samt trycka på cellen så att den 
släpper ifrån sig fettsyror. Dessa små fragment av fettcellen tas sedan om hand av kroppens städceller 
(fagocyter och makrofager) och elimineras via lymfan. Det är först när fettcellen är förstörd som 
kroppens städceller kan agera (innan är fettcellen för kompakt). Det sker även en långsam frisättning av 
fettsyror ut i blodet till levern, endast ca 10-20%. (Vid behandling med andra maskiner för 
fettbehandling går mer än 20% via levern, vilket då kan ge förhöjda levervärden). Då ”fettet” är i blodet 
är det lättillgängligt för förbränning och ses som bränsle för kroppen. Vi rekommenderar därför någon 
form av träning samma dag som behandlingen för att förbränna det frisatta fettet.  

Vad är celluliter? 
Med celluliter refererar man till de gropar i huden som kan uppstå vid höfter, på låren och rumpan. 
Celluliter kallas även apelsinhud. Celluliter uppkommer av flera anledningar till exempel ålder, ärftlighet 
eller hormonella orsaker. När cirkulationen i huden minskar hindras vätska och slagg att försvinna och 
näring till cellerna att komma fram. Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den 
huvudsakliga orsaken till att kroppen bildar celluliter. Bristande funktion hos vävnadsvätskans funktion. 
Detta leder till försämrad blod- och lymfcirkulation och nedsatt cellämnesomsättning. I förlängningen 
blir också fettcellerna förstorade då de har sugit åt sig av den ansamlade vätskan, slaggämnen och fett. 
Fettcellerna svullnar upp och trycker huden uppåt. Samtidigt drar fibertrådarna som förbinder huden 
med musklerna ihop sig så att huden dras in. Fettcellerna trycker upp huden och fibertrådarna drar in 
huden, varvid huden blir gropig och ojämn. Celluliter är vanligast hos kvinnor men även män kan ha 
detta i viss mån.  
 
Kan diet och motion ta bort celluliter? 
Nej, celluliter är ett komplext problem och måste behandlas både ytligt och djupgående för att påverka 
vätskeansamlingen. Kost och motion påverkar fettmängden men kan inte påverka bakomliggande 
orsaker i de ytliga hudlagren. Även vältränade personer (kvinnor) med god kosthållning kan ha 
celluliter.  
 
Hur hjälper Proshock Ice mot celluliter? 
Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den huvudsakliga orsaken till att kroppen 
bildar celluliter. Därför är det väldigt viktigt att få igång cirkulationen. På ödematösa (mjuka) celluliter 
jobbar Proshock Ice med kyla varvat med stötvåg för att ge huden en vaskulär gymnastik och på så vis 
förbättra den lokala mikrocirkulationen. Kylan ger en kärlsammandragning och stötvågorna en 
kärlutvidgning. Vid fibrösa (hårda) celluliter är målet istället att bryta sönder fibrös cellulitvävnad (septa) 
och luckra upp fettansamlingar. Detta görs genom att använda kyla en kort stund för att ”bedöva” 
området för att sedan gå på med stötvågor. Resultatet blir en förbättring i kutan textur, 
cellulit/apelsinhud och hudens elasticitet.    
 


