
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ CELLSONIC

Η CELLSONIC σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον τομέα της Υγείας και Ευεξίας.

Η Ομάδα της δούλεψε σκληρά στα παρασκήνια κατά την τελευταία δεκαετία για 
να βελτιώσει μια ήδη δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία που υπάρχει στην 
αγορά εδώ και 40 χρόνια. 

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φαρμακευτικές εταιρείες άφησαν όλους 
όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως διαβητικό έλκος, να εξαρτώνται 
από τα φάρμακα και τους επιδέσμους που παρέχουν και τα οποία πολύ απλά 
δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Η κατάσταση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και απειλεί να υπερφορτώσει τις 
ήδη υπερφορτωμένες υπηρεσίες υγείας σχεδόν σε κάθε χώρα του πλανήτη. 

Υπάρχει ένα αυξανόμενο κύμα Διαβήτη που μετρά σήμερα 371 εκατομμύρια 
πάσχοντες ανά το παγκόσμιο.  Ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται 
χρόνο με το χρόνο. 

Διαβήτης σημαίνει κακή κυκλοφορία του αίματος, κάτι που οδηγεί σε ανοιχτές 
πληγές, έλκη, λοιμώξεις και τελικά ακρωτηριασμό, ακόμη και θάνατο. Δεν 
μπορούμε πλέον να αγνοούμε τις αυξανόμενες λίστες ανθρώπων με χρόνιες 
πληγές. Καθώς περιμένουν για θεραπείες,  χάνουν κυριολεκτικά το δέρμα τους, 
ενώ ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών θα αναπτύξει γάγγραινα και κάποιο άκρο 
του θα πρέπει να ακρωτηριαστεί για να σωθεί η ζωή του. 

Πόσοι από αυτούς θα πεθάνουν πριν οι Αρχές Υγείας, τα νοσοκομεία και οι 
κλινικές υιοθετήσουν την πρωτοποριακή και σωτήρια θεραπεία της CellSonic; 

Έχουμε επενδύσει χρόνο, χρήμα, ανθρώπινους πόρους και κόπο στην 
προσπάθειά μας να δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε 
εκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα, αυτό που μένει για να το κάνουμε 
πραγματικότητα είναι η βοήθειά σας. 

Η μη επεμβατική και χωρίς φάρμακα θεραπεία μας θεραπεύει γρηγορότερα και 
αποτελεσματικότερα από οποιαδήποτε άλλη στη σημερινή αγορά. 

Είμαστε οι παγκόσμιοι ηγέτες στην ηλεκτρο-υδραυλική τεχνολογία,
ενώ οι μηχανές μας έχουν άριστη σχέση κόστους - απόδοσης και είναι 
αποτελεσματικότερες από αυτές των ανταγωνιστών μας.
Υποστηρίζουμε ένθερμα τον ισχυρισμό μας ότι οι οικονομικές και 
αποτελεσματικές θεραπείες μας υπερτερούν των υπολοίπων. 
 



ABOUT CELLSONIC

ΟΜΟΡΦΙΑ
Όσον αφορά την Ομορφιά, η CellSonic πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της 
κυτταρίτιδας, η οποία επηρεάζει το 90% του παγκόσμιου γυναικείου πληθυσμού. 
Η όψη "φλούδας πορτοκαλιού" επηρεάζει την αίσθηση ευημερίας, την 
αυτοπεποίθηση και την εικόνα που έχει μια γυναίκα για τον εαυτό της. 

Μέχρι σήμερα, τίποτα στην αγορά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ουσιαστικά 
αυτό το ζήτημα γιγαντιαίων διαστάσεων χωρίς πόνο ή τεράστια δαπάνη. Τα 
αποτελέσματα από άλλες μεθόδους είναι συνήθως προσωρινά και λιγότερο από 
ικανοποιητικά. 

Η CellSonic έρχεται να ανατρέψει ότι ξέρατε μέχρι τώρα.

Η μέθοδος VIPP που μιμείται τους φυσικούς παλμούς του σώματος, αυξάνοντας 
έτσι την κυκλοφορία του αίματος για να τονώσει την ανάπτυξη του κολλαγόνου, 
να εξομαλύνει και να συσφίξει το δέρμα, δεν είναι τίποτα λιγότερο από 
επαναστατική. 

Με μόλις έξι συνεδρίες εντός 3 μηνών, η κυτταρίτιδα βελτιώνεται αισθητά, ενώ η 
δράση της θεραπείας συνεχίζεται ακόμη και μετά τις συνεδρίες. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι η CellSonic είναι η πανάκεια που περίμενε η βιομηχανία 
της ομορφιάς στη μάχη της κατά της κυτταρίτιδας που βασανίζει τόσες πολλές 
γυναίκες!

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ωστόσο, τα οφέλη για την υγεία που προκύπτουν από τη CellSonic δεν 
σταματούν εδώ. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μας 
μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ένα άλλο πεδίο, στο οποίο δεν έχουμε 
ανταγωνισμό.  Ως υποπροϊόν της μεθόδου VIPP οι μύες ενισχύονται, 
δυναμώνουν και γίνονται πιο αποτελεσματικοί, κάτι που έχει τεράστια οφέλη για 
την επιστήμη της αθλητικής ιατρικής και της αθλητικής απόδοσης. 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 
Κτηνίατροι – και κυρίως κτηνίατροι ιπποειδών και εκπαιδευτές αλόγων κούρσας 
- χρησιμοποιούν τα ηλεκτρο-υδραυλικά μηχανήματα εδώ και δεκαετίες. Η Cell-
Sonic είναι το πιο εξελιγμένο μηχάνημα στη σημερινή αγορά για τη βελτίωση της 
απόδοσης των ιπποειδών. 

Εάν ενθουσιαστήκατε με τις δυνατότητες και πιθανότητες που προσφέρει η 
CellSonic, σας καλούμε να ενωθείτε μαζί μας στην αποστολή μας για να 
θεραπεύσουμε τον κόσμο. Η CellSonic πραγματοποιεί ενεργά σημαντικές 
επενδύσεις για να προσφέρει τα οφέλη της VIPP στον κόσμο. Ο κόσμος 
χρειάζεται τη CellSonic και η CellSonic χρειάζεται εσάς για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον:
Mark Eddison: mkeddison@cellsonic-medical.com



“Η δήλωση ότι η CellSonic σε κάνει πιο δυνατό πρέπει να επεξηγηθεί 
επιστημονικά". 

Αυτό κάνει ο Δρ. Ken Craig στο συνημμένο έγγραφο. Όχι μόνο ενδυναμώνονται 
οι μύες, αλλά χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια για να παρέχουν περισσότερη 
ισχύ. Όπως για παράδειγμα όταν ένα αυτοκίνητο πηγαίνει πιο γρήγορα με 
λιγότερα καύσιμα. 

Η βελτίωση αυτή είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη γυμναστική. 
Ούτως η άλλως οι αθλητές ήδη προπονούνται στο έπακρον των δυνατοτήτων 
τους. 

Ο Δρ. Craig είναι ενεργός πελάτης της Cellsonic και από προεπιλογή μας κρατά 
πλήρως ενήμερους για τις ανακαλύψεις του, ενώ η δημοσίευση στις εφημερίδες 

Η CELLSONIC ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΟ

CellSonic

είναι μόνο ένα μέρος των δραστηριοτήτων 
του. Ένα ανήμπορο άλογο, τώρα κερδίζει 
κούρσες. Παίχτες του βόλευ πηδούν 
ψηλότερα και ήδη γνωρίζουμε ότι παίχτες 
του γκολφ χτυπούν με περισσότερη δύναμη 
και ρίχνουν πιο μακριά το μπαλάκι. 

Όλοι οι αθλητές θέλουν να βελτιωθούν. Η 
αθλητική αγορά είναι μεγάλη. Δεν 
χρειάζονται φάρμακα και δεν υπάρχουν 
παρενέργειες.  

Αφού δυναμώσουν οι ήδη δυνατοί, το 
επόμενο βήμα είναι να δυναμώσουν και οι 
πιο αδύναμοι: να βοηθήσουμε τους 
ασθενικούς να κινηθούν, να ανακτήσουν τη 
δύναμη που έχουν χάσει. Με το να μην 
παίρνει φάρμακα, ο ασθενής δεν 
αναπτύσσει κάποιο μέρος του
σώματός του εις βάρων των
υπολοίπων. Η φράση
"επαναφέροντάς τους στη ζωή"
παίρνει σάρκα και οστά.



Οι πολύ έντονοι παλμοί πίεσης (VIPP) που παράγει το μηχάνημα επιτρέπουν 
αλλαγές στα κύτταρα του σώματος χωρίς φάρμακα ή χειρουργικές επεμβάσεις. 
Πρόκειται για μια μη επεμβατική αναγέννηση ιστού χωρίς παρενέργειες. 

Δεν πρέπει να συγχέετε τους παλμούς αυτούς με τα κρουστικά κύματα που 
είναι πιο αργά και λιγότερο αποτελεσματικά. 

Η CellSonic έχει αναπτύξει τη δική της τεχνολογία και κατά τα τελευταία δύο 
χρόνια έχει παρατηρήσει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά την επούλωση 
πληγών - κατά πολύ ανώτερα οποιωνδήποτε άλλων από φάρμακα ή 
μηχανήματα. Σίγουρα θα αναρωτιέστε, γιατί να διαλέξετε τη CellSonic κι όχι 
κάποια άλλη εταιρεία.

Η απάντηση είναι η τελειοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας των γεγονότων στα 
ηλεκτρονικά, στη μεταλλουργία και στη χημεία που συνέβαλαν στη δημιουργία 
της μεθόδου VIPP. Αυτό που καθιστά το μηχάνημα της CellSonic ανώτερο των 
άλλων είναι ένα σύνολο προσεγμένων λεπτομερειών. 

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ CELLSONIC

ΌΤΑΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ∆ΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝ

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Ωστόσο, πόσοι γνωρίζουμε 
ότι πολλές φορές δεν χρησιμεύουν σε τίποτα; 

Τα φάρμακα εξαπλώνονται στο σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Ό,τι 
προορίζεται για έναν τόπο, καταλήγει και σε πολλά άλλα μέρη, εξ ου και οι κίνδυνοι 
που συνδέονται με τα φάρμακα. Δεν πρόκειται για μια συμπυκνωμένη και 
στοχευόμενη θεραπεία. 

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Ευτυχώς είναι εύκολος και καθόλου δαπανηρός. 
Χρησιμοποιείστε το μηχάνημα της CellSonic για να στείλετε αιφνίδια κύματα πίεσης 
στο σώμα έτσι ώστε να ενεργοποιήσετε και να μεγαλώσετε τα τριχοειδή αγγεία. 
Αυτός είναι ο τρόπος για να θεραπεύσετε το οστό, να αποφύγετε τις ενέσεις, να 
θεραπεύσετε τις πληγές και να εξαλείψετε την κυτταρίτιδα. Επίσης μπορείτε να 
θεραπεύσετε τα νεύρα και να αυξήσετε τη μυϊκή σας δύναμη.
Ο νέος αυτός κλάδος της ιατρικής υπάρχει εδώ και σαράντα χρόνια.
Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί περαιτέρω από τη βιομηχανία και υιοθετείται
τώρα ως πρώτη κι όχι ως τελευταία λύση. Δεν υπάρχουν παρενέργειες
καθώς είναι μη επεμβατική μέθοδος με χαμηλό κόστος και γι αυτό και
προτιμάται από τους ασθενείς. 



Ομορφιά CellSonic

Η CELLSONIC ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ.

Όλοι θα θέλαμε μια λεπτή σιλουέτα και λείο δέρμα - ειδικά στο πίσω μέρος των 
μηρών και των γλουτών. Ωστόσο, το 90% των γυναικών μετά την εφηβεία πάσχουν 
από ήπια έως σοβαρής μορφής κυτταρίτιδα. Το θέμα δεν αγγίζει μόνο τις 
υπέρβαρες. Η κυτταρίτιδα δεν κάνει διακρίσεις και εμφανίζεται εξίσου συχνά σε 
αδύνατες και παχουλές κοπέλες. Επομένως, πώς θα αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά την ανεπιθύμητη όψη  “φλοιού πορτοκαλιού";
 
Στη CellSonic έχουμε διαμορφώσει και τελειοποιήσει μια τεχνολογία που υπάρχει 
εδώ και σχεδόν 40 χρόνια στον κόσμο της ιατρικής και που έχει καταπληκτικά και 
καθοριστικής σημασίας αποτελέσματα. Η CellSonic επαναφέρει στην αγορά με 
βελτιωμένα χαρακτηριστικά το μηχάνημα αισθητικής που συμβάλλει σημαντικά στον 
τομέα ομορφιάς και ευεξίας. Το μηχάνημα αυτό καταπολεμά και βελτιώνει την 
κυτταρίτιδα ακόμη και στα βαθύτερα επίπεδα του λιπώδους ιστού με τη βοήθεια 
μιας μη επεμβατικής και με μακροχρόνια αποτελέσματα θεραπείας. 

Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ
Το αδιανόητα υψηλό ποσοστό του 90% των γυναικών μετά την εφηβεία έχουν 
κάποιο βαθμό κυτταρίτιδας - ακόμα και οι σχετικά γυμνασμένες και λεπτές γυναίκες. 
Ανεξάρτητα από το πόσο τακτικά ασκείται, ή πόσο επιμελώς ακολουθεί μια υγιεινή 
διατροφή, καμιά γυναίκα δεν κατάφερε να ξεφύγει από την αναπόφευκτη
γενετική προδιάθεση. 



Σημαντικές Πληροφορίες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΙΜΑ
Συνεισφέροντας στη θεραπεία:

1/Συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων
Βασίζεται στην ποιότητα των τοπικών αγγείων

"Η CellSonic είναι η μόνη θεραπεία για την
αντιμετώπιση της  οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου"

Dr. Choukrouns

"Αν χρησιμοποιηθεί παντού και με συνέπεια όλη η
υπάρχουσα γνώση και εμπειρία για την πρόληψη και
θεραπεία χρόνιων πληγών, τότε οι πάσχων ασθενείς
θα μειώθούν, όπως θα μειωθεί και το κόστος της
θεραπείας..."

"Επιθυμία κορυφαίων ιατρών στην Ευρώπη είναι
όπως εύχρηστοι  λιθοτρίπτες είναι διαθέσιμοι σε όλα
τα τμήματα επειγόντων περιστατικών για τις πρώτες
θεραπείες σε τραυματισμένους ασθενείς." 

Dr. K. S. Bilal
Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών 

Δρ. Christian Busch



ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ασθενής 25(ΧΧ)
1000 Λήψεις
Επίπεδο 4

Πριν τη θεραπεία
(15/04/2014) 

Κατά τη Θεραπεία
(12/05/2014)      (07/06/2014)

(7/6/2014)

Πριν τη θεραπεία                                1η θεραπεία                       2η θεραπεία

3η θεραπεία                                4η θεραπεία

Κατά τη Θεραπεία (16/06/2014)



Το Ιατρικό Επάγγελμα εξακολουθεί
να θεωρεί ότι ο Ακρωτηριασμός

"Επουλώνει Πληγές"
Επί του παρόντος, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν 138 Ακρωτηριασμοί 
σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας και τον Βρετανικό Σύνδεσμο 
Διαβητικών. Οι περισσότεροι από αυτούς αφορούν διαβητικούς, αφού το 20% 
υποφέρει από πληγές που οι γιατροί θεωρούν αδύνατο να επουλωθούν. Οι γιατροί 
κάνουν λάθος. Οι πληγές αυτές μπορούν να επουλωθούν.                  

Αλλού στον κόσμο, μη επεμβατικές, χωρίς φάρμακα θεραπείες για επούλωση των 
τραυμάτων δεν εφαρμόζονται μόνο για να επουλώσουν πληγές αλλά και για να 
εξοικονομήσουν λεφτά. Αυτό γίνεται στον Αραβικό Κόλπο, στην Νότιο Αφρική και  
σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αλλά όχι στη Βρετανία. 

H CellSonic μπορεί επίσης να αποτρέψει ένα έλκος από το να "σπάσει". Αν ανοίξει 
η πληγή και δεν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αίματος, η μόλυνση 
εξαπλώνεται γρήγορα λόγω αυτής της αδυναμίας του οργανισμού να 
καταπολεμήσει τη μόλυνση, όπως και λόγω της κακής κυκλοφορίας του αίματος.  
Αυτό και μόνο μας τοποθετεί πιο μπροστά από τους γιατρούς.  

Οι εύχρηστοι λιθοτρίπτες είναι ικανοί να επουλώνουν τραύματα χρησιμοποιώντας 
μια τεχνολογία που ονομάζεται ηλεκτρο-υδραυλική και υπάρχουν μόνο τέσσερις 
κατασκευαστές στον κόσμο: η CellSonic, η MTS, η Medispec και η Sanuwave. Η 
CellSonic έχει αποδείξει ότι τα αιφνίδια και πολύ γρήγορα ηχητικά κύματα 
συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπεία, γι' αυτό και ανέπτυξε τη μέθοδο VIPP, 
δηλαδή τους παλμούς υπό έντονη πίεση. Η μέθοδος της CellSonic είναι μακράν η 
γρηγορότερη. Οι παλμοί διαπερνούν την πληγή και διεισδύουν βαθύτερα 
καταπολεμώντας έτσι τους ιούς, τα βακτήρια και τα παράσιτα χωρίς να χρειάζεται 
να ξέρουν τι ή πού ακριβώς είναι. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί όχι
μόνο η πληγή αλλά και η γύρω πληγείσα περιοχή για να είμαστε
σίγουροι ότι καλύψαμε τα πάντα. Ο υγιής ιστός δεν επηρεάζεται.  


