
Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 

www.carboxytherapy.pl
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istnieje JEDNA metoda, która doskonale 
radzi sobie z redukcją cieni pod oczami, 
redukcją cellulitu, tkanki tłuszczowej, 
ma działanie przeciwzmarszczkowe oraz 
usuwa rozstępy?

Poznaj karboksyterapię dual mc2!

Na czym polega karboksyterapia?
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CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
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cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 

Czy wiesz, że...



Przed po

Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Warto przeczytać

Terapia dwutlenkiem węgla (zwana 
również terapią „cudownym gazem”) 

została ogłoszona największym 
przełomem medycyny estetycznej, od 

momentu zastosowania botoksu. 
Początkowo, terapię dwutlenkiem 

węgla wykorzystywano do leczenia 
chorób układu krążenia. Szybko 

jednak odkryto, że zastosowanie 
dwutlenku węgla przynosi wymierne 

efekty w zakresie medycyny i kosme-
tologii estetycznej. Jest to bezpiecz-

na, mało inwazyjna i klinicznie 
sprawdzona metoda, doskonale 

radząca sobie z odmładzaniem skóry, 
walką z cellulitem, lokalnymi nadmia- 
rami tkanki tłuszczowej, rozstępami, 

zwiotczeniem skóry, łysieniem, jak 
również walką z cieniami pod oczami, 

czy nawet łuszczycą.

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)
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Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Bardzo wysoka skuteczność 
potwierdzona 

badaniami klinicznymi

Wykonując zabiegi karboksyterapii 
za pomocą urządzenia Dual MC2 
masz pewność, że pracujesz na 
urządzeniu bezpiecznym, posiadają-
cym wszelkie niezbędne certyfikaty, 
a jego skuteczność została pot- 

wierdzona badaniami klinicznymi.

Dual MC2 posiada 
następujące certyfikaty: 

- medyczny CE Dicrective 
93/12/EEC medical 

devices Annex II - Infusion Pump
- zgodność z normą ISO 9001:2008 

- ADR/RID:2013, 
2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU

- certyfikowany gaz 
medyczny CO2 “LAPAROS”

- certyfikat innowacyjności NOT

Nie musisz już inwestować 
w wiele różnych aparatów 

aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.
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DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

idealne rozwiązanie 
zarówno

dla początkujących, 
jak i profesjonalistów

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Pierwsza i jedyna 
karboksyterapia 

z certyfikatem 
innowacyjności

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Czy wiesz, że?

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest 
jedynym urządzeniem w Polsce, 
które umożliwia wykonywanie 
karboksyterapii zarówno pisto-

letem jak i metodą ręczną?

funkcja łączenia zabiegu 
karboksyterapii 

z mezoterapią igłową 
w tym samym czasie 

zapewnia jeszcze 
lepsze rezultaty

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Programy dopasowane do 
Twoich potrzeb

Wysokie bezpieczeństwo 
zabiegu potwierdzone 

badaniami

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Dual MC2 zapewnia 
bezawaryjną pracę przez 

wiele lat

W razie jakichkolwiek 
problemów zapewniamy 

urządzenie zastępcze na 
cały czas naprawy

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Czas
1 dzień

7 dni
1 miesiąc
5 miesięcy
6 miesięcy

12 miesięcy

Ilość
zabiegów

2
10
40

200
240
480

Średnia
cena zabiegu

199 zł
199 zł
199 zł
199 zł
199 zł
199 zł

Zysk
398 zł

1 990 zł
7 960 zł

39 800 zł* 
47 760 zł
95 520 zł

*Zwrot urządzenia przy założeniu 5 dni pracujących 
i 2 zabiegów dziennie następuje już po 5 miesiącach!

Ilość zabiegów
na dzień

1
2
3
4
5

Dochód 
dzienny
200 zł
400 zł
600 zł
800 zł

1000 zł

Dochód 
tygodniowy

1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł

Dochód
miesięczny

4 000 zł
8 000 zł

12 000 zł
16 000 zł
20 000 zł

Dochód 
roczny

48 000 zł
96 000 zł

144 000 zł
192 000 zł
240 000 zł

Średnia cena zabiegu: 200 zł

Ilość sprzedanych 
pakietów

miesięcznie
1
3
6

Dochód 
miesięczny

1450 zł
2900 zł
4350 zł

Dochód 
miesięczny

1450 zł
2900 zł
4350 zł

Dochód 
roczny

48 000 zł
96 000 zł

144 000 zł

Rata 
leasingowa

687 zł
687 zł
687 zł

Dochód 
tygodniowy

1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł

Średnia cena  pakietu zabiegów: 1450 zł

Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
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tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
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Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 



Wszechstronność urządzenia -  niespotykana liczba zastosowań

CO2 nie bez powodu został okrzyknięty „cudownym gazem” przez światowej sławy 
lekarzy. Gaz ten stosujemy z powodzeniem w olbrzymiej ilości wskazań. Nie 
musisz już inwestować w wiele różnych aparatów aby sprostać oczekiwaniom 
swoich Klientów. CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 poszerzy Twoją ofertę o najbardziej 
pożądane przez Klientów zabiegi:

redukcja cieni i worków pod oczami (do 90%)

zmarszczki wokół oczu (do 56%)

odmładzanie szyi i dekoltu

blizny trądzikowe (do 97%)

wzmacnianie i regeneracja cebulek włosowych (do 77%)

zapobieganie wypadaniu włosów (do 77%)

redukcja podwójnego podbródka

redukcja intensywnego cellulitu (do 89%)

usuwanie rozstępów (do 97%) 

redukcja blizn (do 97%)

zlokalizowana tkanka tłuszczowa (do 67%)

brak elastyczności skóry

redukcja pajączków (teleangiektazji) (do 44%)

zwiotczenie skóry

usuwanie zmarszczek (do 56%)

regeneracja dłoni

fałdy nosowo wargowe

łuszczyca (do 55%)

Na czym polega karboksyterapia?

Zabieg polega na podskórnym lub śródskórnym wprowadzeniu gazu medycznego, 
za pomocą pneumatycznego pistoletu lub metodą ręczną. Oryginalne urządzenie 
CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada funkcję podgrzewania gazu CO2, dzięki czemu 
odczucia bólowe są zdecydowanie mniejsze. Czas zabiegu, w zależności od obsza-
ru wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, a jego wartość oscyluje w granicach 
między 100 a 500 zł.

Jak to działa?

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu oraz składników odżyw-
czych do leczonego obszaru. Poprawia również mikrokrążenie i wpływa na odnowę 
komórek. Odpowiedzią skóry na iniekcję dwutlenkiem węgla jest reakcja zapalna, 
prowadząca do zwiększonej stymulacji produkcji kolagenu. Kilka miesięcy później 
rozpoczyna się „remodeling” skóry, wraz z towarzyszącym kurczeniem się włókien 
kolagenowych, co skutkuje zwiększoną sprężystością skóry.

Komórki tłuszczowe są wyjątkowo wrażliwe na iniekcje dwutlenku węgla. Wprow-
adzony do tkanki tłuszczowej gaz, częściowo zamienia się w kwas węglowy, który 
rozpuszcza komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego 
drenażu limfatycznego obszaru poddanego zabiegowi, poprawy metabolizmu oraz 
wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby 
komórek tłuszczowych jak i modelowania sylwetki. Zaś odnowienie komórek skóry 
i stymulacja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do wygładzenia powierzchni 
skóry oraz redukcji nieestetycznego efektu „skórki pomarańczowej”.

W jakich wskazaniach karboksyterapia przynosi najlepsze rezultaty?

Redukcja rozstępów i blizn do 97% 
W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki 
bliznowatej (blizny i rozstępy). Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu przypadkach prowadzi 
do całkowitego usunięcia zmiany. Już po 1 zabiegu widoczne jest łagodne zmniejszenie blizn 
i rozstępów.

Redukcji cieni pod oczami do 90%
W wyniku czynnika wzrostu naczyń VEGF dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych kapilar, 
dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywrócone, a cienie ulegają redukcji. Przepływ tkankowy zostaje 
zwiększony, a pierwsze efekty widoczne już po 3 zabiegach.

Redukcjia cellulitu do 89%
Iniekcja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu lipolizy. Dochodzi do  rozluźnienia struktury 
zwłóknień oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia przepływów limfatycznych. Spek-
takularna metoda likwidacji cellulitu we wszystkich stadiach (I-IV).

Stymulacji wzrostu włosów do 77%
Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. 
Powoduje to wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 10 zabiegach następuje wyraźne 
zagęszczenie włosów.

Redukcja tkanki tłuszczowej do 67%
Karboksyterapia doskonale sprawdza się w lokalnie zdeponowanej tkance tłuszczowej jak również na 
większych obszarach. Uraz ciśnieniowy powoduje osłabienie ścian adipocytów, dochodzi do zwiększe-
nia przepływów kapilarnych i wzrostu lipolizy, a w konsekwencji do zmniejszenia grubości tkanki 
tłuszczowej.

Redukcji zmarszczek
Wzrost dwutlenku węgla powoduje miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych, a co za tym idzie 
lepsze dotlenienie tkanek i wzrost składników odżywczych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają 
produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna.

CO WYRÓŻNIA CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2 OD APARATÓW KONKURENCYJNYCH? 

cztery technologie w jednym urządzeniu: karboksyterapia, 
mezoterapia igłowa, prp, oraz mezoterapia mikroigłowa 
z funkcją aplikacji preparatów

medyczna certyfikacja urządzenia oraz gazu CO2

efektywne podgrzewanie gazu w reduktorze

pełna regulacja przepływu dwutlenku węgla (cc/min)

funkcja łączenia zabiegów w tym samym czasie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CARBOXYTHERAPY™ DUAL MC2?

Wyprzedź swoją konkurencję!
Zabiegi karboksyterapii stały się w Polsce niezwykle modne. Zainteresowanie tą 
terapią spowodowane jest wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jednak 
salonów wykonujących zabiegi na oryginalnej aparaturze jest bardzo mało. 
Dokonując inwestycji możesz zostać jednym z pierwszych, a nawet pierwszym 
salonem w swoim mieście pracującym na skutecznej i renomowanej aparaturze 
do karboksyterapii. To oznacza wielu nowych klientów, którzy chętnie zostaną 
z Tobą na dłużej oraz polecą Twój salon swoim znajomym.

Wymierne efekty terapeutyczne, nie kosmetyczne!
Jeżeli nie satysfakcjonują Cię efekty pracy na dotychczasowej aparaturze, Twoi 
Klienci dostrzegają jedynie niewielkie efekty kosmetyczne, a misją Twojego salonu 
jest rzetelne podejście do Klienta - najwyższy czas na zmianę! Oryginalne urządze-
nia do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii to obecnie najchętniej wybiera-
na aparatura. Najistotniejsze czynniki, wpływające na zainteresowanie tą metodą, 
to: duża liczba wskazań, potwierdzona badaniami klinicznymi skuteczność oraz 
stale rosnące zainteresowanie Klientów karboksyterapią.

Proste w obsłudze urządzenie dla początkujących

Zabiegi z wykorzystaniem CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2, mimo użycia igły, są zabie-
gami nieinwazyjnymi i prostymi w wykonaniu. Pracę wykonujemy w pełni zau-
tomatyzowanym i pneumatycznym pistoletem, a aparat samodzielnie kontroluje 
parametry pracy. Pneumatyczny pistolet zapewnia błyskawiczną iniekcję pod 
idealnym kątem 45°, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu jest wyjątkowo 
precyzyjne, zaś dzięki opcji podgrzewania gazu CO2 – zabiegi są zdecydowanie 
mniej odczuwalne przez Klientów salonu.

Zaawansowane urządzenie dla profesjonalistów

Dla Klientów bardziej doświadczonych, urządzenie posiada:

tryb półautomatyczny, w którym iniekcja jest wykonywana pistoletem, przy 
dawce określonej przez operatora; 
tryb manualny, za pomocą pistoletu lub tradycyjną metoda ręczną i samodziel-
nym ustawieniem parametrów; 
terapia łączona – możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia zabiegu mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego.

CARBOXYTHERAPY™ Dual mc2 jest jedynym aparatem na świecie, który posiada funkcje 
jednoczesnego podawania dwutlenku węgla i PRP, czyli osocza bogatopłytkowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem medycznego CO2 nie jest szkodliwy dla naszego organiz-
mu, a także nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. Dwutlenek węgla jest 
wydalany z organizmu w sposób naturalny, jako końcowy produkt wymiany 
gazowej organizmu. CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 posiada olbrzymią liczbę wskazań, 
przy jednocześnie bardzo niewielkiej ilości przeciwwskazań. Głównie jest to ciąża 
oraz zaawansowane lub ciężkie choroby, stanowiące przeciwwskazania do wsze-
lkiego rodzaju zabiegów, nawet kosmetycznych. Aparat kontroluje ciśnienie 
wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mps), precyzyjnie reguluje głębokość iniekcji, 
automatycznie kontroluje ilość wstrzykiwanych dawek, a także posiada regulację 
przepływu i objętości podawanego CO2. Wszystkie materiały wykorzystywane przy 
zabiegu są sterylne i jednorazowego użytku.

Innowacyjność

Czy wiesz, że CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jako jedyne urządzenie na rynku, posiada 
zaświadczenie o innowacyjności, wydane przez Państwową Naczelną Organizację 
Techniczną? Przedstawienie tego dokumentu z pewnością podniesie prestiż Two-
jego salonu w oczach Klientów. Zapewni Ci również bezkonkurencyjność 
względem innych salonów. Zaświadczenie o innowacyjności może także 
w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo, efektywność, komfort

CARBOXYTHERAPY™ dual mc2 jest medycznym urządzeniem (CE medyczne) wyko-
rzystującym innowacyjne rozwiązania z zakresu karboksyterapii (świadectwo 
NOT). Jako jedyne na rynku umożliwia przeprowadzenie zabiegu karboksyterapii 
przy jednoczesnym podaniu osocza bogatopłytkowego lub preparatów za pomocą 
mezoterapii igłowej.

Urządzenie posiada pełną regulację przepływów dwutlenku węgla (cc/min), dzięki 
czemu może być wykorzystywane w wielu wskazaniach. Wyjątkowo efektywny 
system podgrzewania gazu, gwarantuje pacjentom brak odczuć bólowych, zaś 
funkcja łączenia zabiegu karboksyterapii z mezoterapią igłową w tym samym 
czasie zapewnia jeszcze lepsze rezultaty.

Tryby urządzenia:

- Automatyczny: urządzenie kontroluje wszystkie parametry pracy
- Półautomatyczny: iniekcja wykonywana jest pistoletem przy dawce określonej 
przez osobą wykonującą zabieg
- Manualny: tradycyjna metoda ręczna z samodzielnym ustawieniem parametrów
- Terapia łączona: możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i prze-
prowadzenia mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego

Bezpieczeństwo:

- kontrola ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu (0-0,5 Mpa)
- powtarzalność objętości wstrzykiwanych dawek poprzez automatyczną kontrolę ilości
- precyzyjnie regulowana głębokość iniekcji
- regulacja przepływu ilości CO2/min. oraz całkowitej objętości podanego gazu
- podawanie bezpiecznego medycznego CO2. Na wyposażeniu butla z gazem 
medycznym

Komfort:

- podgrzewany gaz ogranicza do minimum uczucie bólu
- pneumatyczny pistolet zapewnia szybką iniekcję pod idealnym kątem 45°, pozwa-
lając na szybkie i bezbolesne wykonywanie zabiegu
- niewielka waga pistoletu nie męczy rąk osoby wykonującej zabieg
- cichy i niezawodny automatyczny kompresor w urządzeniu głównym
- cienkie igły 27G i 30G

Wyposażenie (Pakiet Premium):

- elegancki asystor pod urządzenie i butlę z CO2
- butla z medycznym CO2 (na własność)
- regulator CO2 z funkcją podgrzewania gazu
- lekki pistolet pneumatyczny
- cewnik do gazu pojedynczy
- cewnik do gazu potrójny 
- filtr mikrobiologiczny
- stopki do pistoletu
- zestaw startowy dla zabiegów karboksyterapii (igły, C-set)

Certyfikaty i normy jakości:

- certyfikat medyczny CE Dicrective 93/12/EEC medical devices 
Annex II - Infusion Pump
- urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 z wykorzystaniem 
podzespołów japońskich (PISCO)
- butla atestowana spełniająca wymagania ADR/RID:2013, 2010/35/EU, ISO 9809-1
- dyrektywy 2010/35/EU
- certyfikowany gaz medyczny CO2 “LAPAROS”
- certyfikat innowacyjności NOT

Gwarancja producenta:

- urządzenie zaprojektowane do działań medycznych w sposób zapewniający 
bezawaryjną wieloletnią pracę
- w przypadku awarii zapewniamy pełną dwuletnią gwarancję producenta
- serwis realizowany na terenie całego kraju
- urządzenie zastępcze na czas naprawy

Kalkulacja zwrotu inwestycji: Wyróżnienie prestiżowym Złotym Laurem Kosmetologii

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest laureatem 
nagrody "najlepsze urządzenie roku 2015".

To sami uczestnicy wskazywali najlepsze 
produkty, marki i usługi kosmetyczne!

Certyfikat Innowacyjności nadawany 
przez Centrum Innowacji NOT.

Organizacja ta jest jednostką powołaną 
przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, wcześniej 
znaną jako Naczelna Organizacja Technicz-
na. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla 
najbardziej nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i inżynierskich, nadawanym 
przez największe autorytety w tej dziedzinie.

CarboxyTherapy™Dual MC2 uchodzi za jeden 
z najbardziej zaawansowanych aparatów na świecie.

Posiada wysokie, w pełni regulowane przepływy dwutlenku węgla 
(gwarantujące efekty), automatyczne podgrzewanie gazu, 
(łagodzące odczucia bólowe Klientów), możliwość łączenia 
zabiegów karboksyterapii z mezoterapią i PRP w tym samym 
czasie (lepsze efekty zabiegowe, pneumatyczny pistolet (wpływa-
jący na szybkość, precyzję i łatwość zabiegu), a także tryby pracy 
dla początkujących oraz zaawansowanych (możliwość pracy 
ręcznej, bez użycia pistoletu).

CARBOXYTHERAPY™ Dual MC2 jest najczęściej polecanym urządzeni-
em przez profesjonalistów. 

Miejsce na
pieczątkę dystrybutora


