
o melhor vestido 
é o seu corpo



ANDREIA RODRIGUES

LILIANA CAMPOS

 “Já experimentei muitas técnicas e produtos, 

quando ouvi falar da Proshockice pensei que seria 

“mais uma”... Mas não! Os resultados são de facto 

surpreendentes e imediatos! Finalmente existe 

solução para a celulite... Um corpo mais bonito é 

Possível!”

“É sem qualquer dúvida o tratamento mais eficaz 
para a celulite... Trata mesmo, não disfarça! Sente-
se a diferença em relação aos outros métodos que 
conhecia! Recomendo a todas as mulheres!” 
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A proshocKice™ é a união 
sinergética de duas terapias de 
resultados e viabilidade cientifica-
mente comprovados, o resultado 
de dois anos de investigação e 
estudo no campo da medici-
na estética com o objectivo de 
encontrar uma solução viável, 
não-invasiva, e acima de tudo 
FiNAlmeNte eFicAZ para o 
tratamento da celulite de dentro 
para fora.

A proshocKice™ marca a 
diferença pois não se limita a ate-
nuar a aparência inestética da ce-
lulite, não é mais um equipamento 
de modelação corporal estética, é 
um dispositivo médico para tra-
tamento e completa eliminação 
do grande flagelo mundial que é a 
celulite.

proshocKice™



tecnologia
proshockice é um dispositivo não-invasivo para a redução de gordura 
localizada e células fibrosas. Utiliza uma tecnologia inovadora e 
patenteada denominada de “ice-shock-lipolysistm”. este método 
incorpora uma combinação de duas tecnologias: ‘ice-lipolysis’ que 
consiste num sistema de arrefecimento controlado capaz de eliminar 
as células adiposas em excesso sem danificar os tecidos circundantes 
e ‘shock-therapy’ que elimina efectivamente a celulite graças à sua 
capacidade de intervir favorecendo a circulação sanguínea.  



FreeZiNg probetm

shocK probetm

O dispositivo está equipado com 
dois manípulos independentes:

manípulos

A “shock probetm” emite ondas 
Acústicas (ondas de choque) 
de acordo com parâmetros 
manipulados pelo operador 
(potência | Frequência | tempo) 
que trabalham na parte fibrosa 
da gordura e celulite localizadas 
promovendo a vasodilatação e a 
ruptura das fibras.

A “Freezing probetm” proporciona uma 
arrefecimento controlado exercendo um ligeiro 
vácuo que mantém o tecido aderente ao manípulo 
de acordo com os parâmetros seleccionados pelo 
operador (temperatura – 5ºc a -5ºc | tempo) 
para a eliminação dos adipocitos e consequente 
tratamento da gordura localizada conseguindo, 
também, um efeito de vasoconstrição.
A aplicação alternada dos dois manípulos 
proporciona uma ginástica vascular 
(vasoconstricção / vasodilatação) extremamente 
benéfica para a circulação sanguínea.   



redução centimétrica do perímetro da area 
tratada logo após a primeira sessão (Até 
10 cm). é imediatamente visível a melhoria 
da textura cutânea e redução da aparência 
“casca de laranja”. 

resultados

Sistema fotográfico para fotografias 
médicas standardizadas

                                     (opcional)
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Verifica-se uma redução centimétrica 
do panículo adiposo logo após a 

primeira sessão.



All patents and copyrights are 
reserved to promoitalia group

Adiposidade: o tratamento deve ser efectuado com intervalos de 
10 dias num total de 6 sessões. cada sessão inicia com o tratamento 
de criolipólise, seguido do tratamento com ondas de choque. A sonda 
gelada permite o congelamento das células adiposas ao atingir uma 
temperatura de -5ºc que, para equilibrar a temperatura intracelular e 
extracelular, começam a libertar os depósitos de gordura nelas contidos 
e consequentemente é desencadeado o fenómeno de apoptose (morte 
celular programada). A aplicação das ondas acústicas imediatamente após, 
acelera o processo desencadeado pelo frio.
esta terapia (criolipólise) possui aprovação FdA por ser absolutamente 
inofensiva e em simultâneo extremamente eficaz permitindo a redução de 
centímetros desde a primeira sessão.

Celulite: o tratamento tem uma duração de 30 a 60 minutos durante os 
quais as duas tecnologias ‘ice lipolysis’ e ‘shock therapy’ são ritmicamente 
alternadas. A ‘Freezing probe’ actua, neste caso, a uma temperatura entre os 
-1ºc e os 2ºc promovendo um efeito de vasoconstrição. imediatamente após, 
a aplicação das as ondas acústicas na mesma área, provoca um imediato efeito 
de vasodilatação. esta repetida alternação de vasoconstricção e vasodilatação 
promove uma excelente ginástica vascular que reduz a estagnação presente 
na área afectada e restitui, progressivamente, a normalidade à circulação. 

protocolos



vantagens
•	 Procedimento	não-invasivo: o paciente 
pode retomar de imediato as suas actividades 
diárias, exercício físico e vida social.

•	 Indolor: o paciente não vivencia qualquer tipo 
de dor ou desconforto durante o procedimento.

•	 Seguro: o sistema de arrefecimento afecta 
apenas as células adiposas deixando o tecido 
circundante intacto. 

•	 Não	requer	Anestesia: o procedimento 
pode ser facilmente efectuado no consultório 
médico. 

•	 Excelentes	 Resultados: uma completa 
redução do tecido adiposo é visível após apenas 
duas semanas bem como é evidente uma completa 
melhoria da cellulite. 
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 “experimentei o novo tratamento da 
cfeelings, proshocKice, é uma terapia 
óptima e agradável... deixei de ter 
problemas com celulite de vez!!! celulite 0 
:)! recomendo!”

FILIPA	DE	CASTRO - modelo

testemunhos
“Quando visitei a 1ª vez a cfeelings,  deixei de ter qq tipo de duvidas quanto 
à honestidade e profissionalismo.Além de muito sinceros, indicaram-me o 
tratamento mais adequado para o meu corpo e não se limitaram apenas a 
“vender”.Fiz o tWister para perder volume e segui correctamente todas 
as indicações que me foram dadas, ao final de uns dias tive resultados visíveis 
e muito satisfatórios. Depois fiz o PROSHOCKICE e o resultado não só é 
imediato como realmente espantoso.
é bom sabermos que se preocupam connosco e não sermos apenas mais 
um Negocio!
obrigada cfeelings”

MARIA	JOSÉ - cliente show room cfeelings



 “Já experimentei muitas técnicas e produtos, 
quando ouvi falar da proshockice pensei que se-
ria “mais uma”... mas não! os resultados são de 
facto surpreendentes e imediatos! Finalmente 
existe solução para a celulite... um corpo mais 
bonito é possível!”

ANDREIA	RODRIGUES - Apresentadora de tv

“mais uma vez comprovei a veracidade deste tratamento:) logo no 
primeiro proshockice a minha pele está mais lisa e com um aspecto 
maravilhoso:) muito obrigada a toda a equipa mais uma vez:) uniicos, uma 
simpatia extrema:) sinto me uma princesa:) obrigada”

RAFAELA	MARIA - cliente show room cfeelings
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