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Olá, nós somos Drª Clarissa Linhares e Dr Julio Bergmann 
e trabalhamos na Clínica Bergmann. É um motivo de orgulho 
para nós sermos um dos precursores  da Criolipólise
Porto Alegre de ter atendido mais de 200 clientes
sem complicações e com excelentes resultados!

Ultimamente nós recebemos muitas
perguntas dos nossos clientes sobre o
tratamento, por isso criamos esse e-book para
esclarecer o que é, como é, pós-tratamento

,

indicações, entre outros segredos que revelo
pra você, com uma surpresa no final!

Espero que goste do material! ;)



A Criolipólise é um tratamento redutor 
de gordura localizada, o processo inicia através 
de uma tecnologia de resfriamento, em que 
as células de gordura são atingidas pelo 
frio intenso e eliminadas pelo organismo.

O método é não invasivo, 
não necessita de anestesia ou 
qualquer outra substância injetável.

CRIOLIPÓLISE?
O QUE É



Tratamento não agressivo, 
que permite o paciente retornar 
a sua rotina sem qualquer limitação;

As células de gordura 
continuaram sendo eliminadas 
por até 3 meses; 

Pode ser realizado em 
todas as estações do ano, inclusive no verão;

BENEFÍCIOS



Indicado para pessoas com o peso ideal 
ou até 7 Kg a mais, que desejam eliminar gordura localizada;

O tratamento deve ser realizado por 
profissionais experientes e qualificados;

O aparelho deve possuir o registro da Anvisa;

No momento da aplicação, uma manta 
deve  ser utilizada para evitar o contato 
direto do aparelho com a pele;

Cada aplicação dura em torno de 60 minutos, 
por isso deve ser escolhida uma posição confortável;

Realizar as indicações recomendadas pelo profissional;

É recomendado apenas 3 aplicações por região.

INDICAÇÕES



FUNCIONA?
REALMENTE

Confira o resultado dos nossos clientes:

Antes Depois

Antes Depois



Antes Depois Antes Depois

Antes Depois Antes Depois



Ligue (51) 3061.1593

WhatsApp: (51) 9570.6643

 e confira a promoção especial
que preparamos para você!

Estaremos abertos nesse sábado (28/11) 
das 8h às 20h e domingo (29/11) das 9 às 18h

www.clinicabergmann.com.br
Rua Tobias da Silva, 253 / 305, Bairro Moinhos de Vento

Porto Alegre / RS - Brasil - CEP: 90570-020.

AGENDE JÁ SUA CONSULTA!


