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24/7
CELLULITIS
CONTROLE



Body contouring en cellulitis vormden 
het snelst groeiende segment in de 
professionele esthetische markt.1



Cellulitis houdt 85 tot 98 procent van de 

vrouwen bezig en is voor de meeste vrouwen

in deze groep een van de vervelendste 

schoonheidsdefecten.2 Hoewel de aandoening 

geen gevaarlijke neveneffecten kent, blijft er in 

de professionele markt voor esthetische behan-

delingen vraag naar anti-cellulitisbehandelingen, 

omdat patiënen verbetering wensen met mini-

maal invasieve procedures.

CELLULITIS

De Uitdaging

1 Kline & Company “Professional Aesthetics: U.S. Marketing Analysis and Opportunities” Published 2013 2 Annales Academiae Medicae Stetinensis 2014, 60 (1): 29-38

VEEL TOPISCHE OPLOSSINGEN 

VOOR CELLULITIS OP DE MARKT 

PAKKEN HET ONDERHUIDSE 

PROBLEEM NIET AAN.



Oraser® Cellulite Control 

heeft klinisch bewezen de 

zichtbare tekenen van 

cellulitis terug te brengen.



CELLULITIS

De Oplossing

ORASER® CELLULITE CONTROL

Oraser® Cellulite Control bevat een combinatie van baanbrekende ingrediënten voor 

een 24/7, continue synergistische aanpak om het optreden van bestaande cellulitis te 

reduceren en om te voorkomen dat nieuwe zichtbare tekenen van cellulitis ontstaat.

Het pakt de onderhuidse uitdagingen van adipeus weefsel aan door lipolyse te 

stimuleren, vetopslag te reduceren en het celmetabolisme te stimuleren.

1

2

24/7 Cellulitiscontrole 
Een doorbraak in de topische behandeling van cellulitis

Bewezen resultaten
Onafhankelijke klinische studie heeft aangetoond dat het optreden en de tekenen van cellulitis 
worden geminimaliseerd

3
Patiënttevredenheid
De door patiënten gerapporteerde resultaten toonden aan dat het optreden en de tekenen 
van cellulitis werden geminimaliseerd



CELLULITISCONTROLE

24 uur per dag voordelen1
Cellulite Control biedt dankzij een innovatief en all-in 

technologisch platform zowel overdag als ‘s nachts 

voordelen.

EXTRACT VAN 
CHONDRUS 

CRISPUS 
(IERS MOS)

Zorgt voor een zichtbare 
verbetering van de 
huidtextuur en het 
optreden van cellulitis.

Vormt een dun, hydraterend 
laagje dat water aantrekt en 
direct verstevigt en verstrakt.

PLANKTON 
EXTRACT

Stimuleert het cel- en 
weefselmetabolisme 
ter verbetering van de 
spiertonus.

Stimuleert de afgifte van 
het hormoon adiponectine 
uit de vetcellen wat op 
zijn beurt de activiteit van 
de mitochondriën in de 
spiercellen stimuleert.

CAFEINE
COENZYME A,

CARNITINE 

Verbetert het 
metabolisme.

Zorgt voor een versnelde 
vetweefselafbraak in vetzuren 
en moedigt het lichaam aan om 
vetweefsel te verbranden. Het 
ondersteunt dus de omzetting 
van vet in energie.



24/7
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FOSFATIDYLCHOLINE

Stimuleert vetafbrekende 
enzymen.

Emulgeert en breekt het 
vet af door de wand van 
de vetcellen te verweken 
en te doorbreken. Bij dit 
proces komen vetafbrekende 
enzymen vrij.

METHYLSILANOL 
CARBOXYMETHYL 

THEOFYLLINE 
ALGINAAT

Verbetert de microcirculatie 
en huidcontour

Door blokkade van het 
enzym lipoproteïnelipase 
(verantwoordelijk voor de 
vetopslag) wordt het vet 
afgebroken en wordt de 
vetopslag tegengehouden, 
waardoor de vetcellen kleiner zijn.

SACCHARIDE-
ISOMERAAT

Voorkomt dat het ‘s nachts 
opgeslagen vet zich 
ophoopt.

Verlaagt de nachtelijke 
nocturnineniveaus 
(verantwoordelijk voor de 
biologische klok van het lichaam) 
om de subcutane afzetting van 
vet (cellulitis) te beperken.
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Bewezen resultaten

1 Klinische studie door een onafhankelijke derde van 22 personen ter beoordeling van het potentiële effect van Oraser® Cellulite Control bij de minimalisatie van het 
optreden en de tekenen van cellulitis. De personen in het onderzoek brachten Oraser® Cellulite Control twee keer per dag gedurende 56 opeenvolgende dagen aan. De 
personen in het onderzoek werden na 28 en na 56 dagen beoordeeld.

KLINISCHE SCORE

De klinische evaluaties zijn geclassificeerd volgens de beoordelingsschaal van
Nurnberger-Muller. Alle patiënten vertoonden cellulitis in fase 2 of 3.

Na 8 weken vertoonde 68% van de patiënten een statistisch significante afname 
van de cellulitisscores.1

BASELINE 8 WEKEN
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VERBETERING CELLULITIS
Na 8 weken vertoonde Oraser® Cellulite Control een 

verbetering van de cellulitis wat betreft de klinische 

score en het volume van de gemeten oneffenheden.

REDUCTIE CELLULITISSCORES



VOLUME VAN ONEFFENHEDEN

Het reliëf van de huid werd gemeten met een stadiometer en de foto’s van de oneffen-
heden werden met de Antera 3D® gemaakt.
Bij 59% van de patiënten was na 8 weken een statistisch significante afname van het 
huidreliëf te zien, waarbij de maximale afname 97% bedroeg.1

BASELINE 8 WEKEN

Lichter gekleurde meting duidt op verminderde diepte van de oneffenheden.
 

BASELINE 8 WEKEN
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AFNAME VAN HET HUIDRELIËF



Ongelijkmatige vetopbouw kan een 
ongelijkmatige verdeling van de 
temperatuur veroorzaken.
Een toename van de uniformiteit 
van de huidtemperatuur duidt op 
een toename van de microcirculatie 
en reductie van een ongelijkmatige 
vetopbouw.

Meer uniforme temperatuur met duidelijke gebieden met temperatuurreductie.

ACTIVERING VAN 
MICROCIRCULATIE
Na 4 weken liet Oraser® Cellulite Control 
een statistisch significante toename van 
de microcirculatie in de huid zien.

INFRAROOD THERMOGRAFIE

De waarden zijn beoordeeld met een thermische camera om de reducties en/of 
uniformiteit in huidtemperatuur aan te tonen.
Na 4 weken vertoonde 86% van de patiënten een statistisch significante toename 
van de huidtemperatuur.1

1 Klinische studie door een onafhankelijke derde van 22 personen ter beoordeling van het potentiële effect van Oraser® Cellulite Control bij de minimalisatie van het 
optreden en de tekenen van cellulitis. De personen in het onderzoek brachten Oraser® Cellulite Control twee keer per dag gedurende 56 opeenvolgende dagen aan. De 
personen in het onderzoek werden na 28 en na 56 dagen beoordeeld.

CELLULITISCONTROLE

Bewezen Resultaten

TOENAME HUIDTEMPERATUUR 

BASELINE 4 WEKEN

BASELINE 4 WEKEN



Na 8 weken waren de patiënten zelf van mening dat Oraser® Cellulite Control 
het optreden en de tekenen van cellulitis minimaliseerde.
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Patiënttevredenheid

81%

vindt dat de huid soepeler was

77%

zag een reductie van hun cellulitis, 
onregelmatigheden in de huid en 
verdunnend effect van hun dijen

77%

zou doorgaan met het gebruik en wilde 
Oraser® Cellulite Control graag aanschaffen

Na 4 weken

Na 8 weken
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