Cellulite (even extensive!)
Breaches
Flabby connective tissue
Striae (pregnancy stretch marks)
Conspicuous fat deposits
Neckline treatment
Back and lower back tension
Wan facial skin
Lachrymal sacs
Hair loss

A visible improvement of the treated tissue is clearly
apparent after only a few treatments. The after-effects can
still be felt convincingly several hours after each treatment!

The problem areas are then treated with a somewhat
stronger dose of the vacuum. This phase of intensive and
targeted regeneration can, with additional use of the Fat
Burner and the Cinnamon Crème from Kramer Cosmetics,
produce the desired result even more rapidly.

Depending on requirements the treatment last 15 - 60
minutes. First lymph drainage is carried out using Vac
2003. This is very pleasant and has a relaxing and
decongestive effect. The Contour-Crème is used together
with the Firming Serum to support the lymph activity and at
the same time to rectify any pregnancy stretch marks.

What you can expect at the professional salon












The Vac 2003 is perfectly suitable to treat following:
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Vacuum treatment
For effective treatment of cellulite

VAC 2003

Do not worry, it does not hurt and is not unpleasant.
Quite the reverse! The suction pump massage glides along
the lymph channels with a gentle stroking massage.
The treatment therefore has a double effect, activating
the lymph flow and carrying away products of metabolism
(residue). Combustion is increased in the fat cells,
warming and reddening the skin and breaking down
fat deposits (fat layers). Intra-cellular metabolism is
increased, leading to a sustained strengthening of the
connective tissue.

What is the effect of “the Vacuum massage”?

You will find detailed information from the separate Kramer
Cosmetics body care brochure, obtainable from your
authorized professional salon.

The Fat Burner (stimulating the metabolism) and then the
Firming Serum (firming) should ideally be applied after
showering as a daily home treatment. Finally massage in
the Contour-Crème (to correct cellulite and striae) over the
whole body with a gentle massage.

Home treatment

ไมตองกังวล ทานจะไมเจ็บและไมรูสึกรําคาญแตอยางใด ตรงกันขาม
การนวดแบบปมดูดจะเคลื่อนไปตามทอน้ําเหลือง ดวยการนวดตบ
เบา ๆ ดังนั้น การบําบัดดังกลาวจะไดผลสองเทา คือ ชวยกระตุน
การไหลเวียนของน้ําเหลืองและขจัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ
ไขมันในรางกาย โดยจะเพิ่มการเผาไหมในเซลลไขมัน ชวยใหผิว
นุมนวลและเปลงปลั่ง ทําลายไขมันสวนเกิน (ชั้นไขมัน) เพิ่มระบวน
การเผาผลาญระหวางเซลล สงผลทําใหผิวพรรณกระชับและเตงตึง

ผลที่ไดจาก “การนวดดวยระบบสูญญากาศ”

ทานสามารถทราบขอมูลโดยละเอียดไดจากโบรชัวร การดูแลบํารุง
เรือนกายดวยผลิตภัณฑบํารุงผิว ของคราเมอร คอสเมติคส ที่
สามารถขอรับไดจากสถาบันเสริมความงามชั้นนําที่ไดรับอนุญาต

ดวยวิธีการใช แฟทเบอรเนอร (เปนครีมที่ชวยกระตุน กระบวนการ
เผาผลาญไขมัน) ตามดวย เฟรมมิง่ เซรุม (เปนเซรุมที่มีสวนผสม
เขมขนเพื่อบํารุงใหผิวหนังกลับมาสูความเตงตึงและกระชับ) เริ่มจาก
หลังอาบน้ําเปนประจําทุกวัน หรือหลังจากการชําระผิวกาย ชโลมดวย
แฟทเบอรเนอร และ เฟรมมิ่ง เซรุม นวดและคลึงเบา ๆ ทั่ว รางกาย
อยางนุมนวล ตามดวยขั้นตอนสุดทาย นวดดวย คอนทัวร-ครีม (เปน
ครึมปองกันไมใหเกิดเซลลไขมันเกาะตัวเปนผิวสมและลบรอยผิวลาย)
จนรูสึกวาเนื้อครีมซึมเขาสูผิวหนัง

วิธีการดูแลและบําบัดรางกายและผิวพรรณดวยตนเองที่บาน

การบําบัดดวย “แวค 2003” จะชวยใหทานรูสึกผอนคลาย ฟนฟู
สภาพรางกาย ขจัดไขมันสวนเกินและ เซลลูไลท (เซลลไขมันที่เกาะตัว
เปนผิวสม) ชวยทําใหผิวหนังของคุณออนนุมและนวลเนียน
ผลิตภัณฑบํารุงผิวของคราเมอร คอสเมติคส จะชวยกระตุน
กระบวนการเผาผลาญไขมัน จะไดผลสมบูรณและรวดเร็วหากใช
รวมกันระหวางครีมบํารุงกับเครื่องนวด

เครื่องนวดระบบสูญญากาศ “แวค 2003” ใชหลักการทางสรีรวิ
ทยาและเทคนิคสําหรับแรงดันต่ําหรือ สูญญากาศ อันเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการบําบัดเพื่อการฟนฟูสภาพรางกายและ
ผิวพรรณ

The vacuum massage device “Vac 2003” involves the
physiological and technical principle for low pressure or
vacuum. It is an extremely efficient method of integral
cosmetic treatment.

Treatment with the Vac 2003 offers you relaxation,
regeneration, removal of fat deposits and cellulite, allowing
the skin to breathe again. The fat metabolism is stimulated
with various preparations from the Kramer Cosmetics
range, which complement one another.

“แวค 2003” เครื่องนวดบําบัดดวยระบบสูญญากาศ

Vac 2003, Vacuum treatment

บริเวณไขมันสะสมจนกลายเปนผิวสม (เซลลูไลท)
ผิวที่มีรอยแตกหยาบกราน
บรเวณที่มีรอยเหี่ยวยน
บริเวณทองลาย (เกิดจากการแตกตอนตั้งครรภ)
ไขมันสวนเกินที่เห็นไดชัด
รอยเหี่ยวยนรอบลําคอ
บําบัดอาการตึงของหลังและตะโพก
ผิวหนาที่ซูบซีด
รอยหมองคล้ําใตตา
ผมรวง

หลังจากใชการบําบัดเพียงไมกี่ครั้ง ทานสามารถเห็นการพัฒนาของ
ผิวหนังที่ไดรับการบําบัดอยางชัดเจน โดยผลที่ทานสามารถนํามาใช
เพื่อปรับปรุงเรือนรางของคุณใหสมสวน สวยงาม

สําหรับบริเวณที่มีปญหาและตองการบํารุงรักษาเปนพิเศษ หากใช
เครื่องนวดระบบสูญญากาศเขามาชวย โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอนการ
ฟนฟูอยางเอาจริงเอาจัง ควบคูกับการใช แฟทเบอรเนอรและซิน
เนมอนครีม จากคราเมอรคอสเมติคสไปดวยเพื่อผลลัพธที่ไดอยางที่
ทานปรารถนาภายในเวลาอันรวดเร็ว

ระยะเวลาในการบําบัดในแตละครั้งใชเวลาประมาณ 15-60 นาที
สิ่งแรกที่ไดรับจากการกระตุนการลําเลียงทอระบายน้ําเหลืองโดยใช
แวค 2003 ซึ่งทานจะรูสึกสบาย ผอนคลาย และชวยลดการคั่งคาง
ของน้ําเหลือง ควรใชคอนทัวร-ครีมและเฟรมมิ่งเซรุม ควบคูกับการ
นวดดวยเครื่องไปดวย เพื่อเปนการเรงการทํางานของการระบาย
น้ําเหลืองไดดียิ่งขึ้น และในเวลาเดียวกันยังชวยลบรอยทองลายจาก
การ ตั้งครรภไดอีกทาง

ทานคาดหวังอะไรจากสถาบันความงามนี้












เครื่องนวดแวค 2003 เหมาะสมอยางสมบูรณแบบในการ
บําบัดบริเวณรางกายที่เกิดปญหาดังนี้

