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Τι είναι η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία 

Ολόσωμη Κρυοθεραπεία είναι η τεχνική η οποία περιλαμβάνει την έκθεση του σώματος 

σε χαμηλές θερμοκρασίες (-110 έως -190οC) για χρονική περίοδο από 1 ως 3 λεπτά. 

 

Τι προσφέρει 

Υγεία και ομορφιά 

Οι υπερχαμηλές θερμοκρασίες θεωρούνται ένας αποτελεσματικός τρόπος 

πυροδότησης των αυτοϊαματικών μηχανισμών του ανθρώπινου οργανισμού.  

Η βραχυχρόνια ψύξη της ανώτερης στοιβάδας του 

δέρματος προκαλεί μεταβολικές διαδικασίες που 

μειώνουν το άγχος και την κούραση, βελτιώνουν τον 

ύπνο και διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Φυσική ίαση 

Λόγω του ότι η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία προκαλεί την 

ενεργοποίηση της φυσικής άμυνας του οργανισμού, 

είναι απολύτως ασφαλής. Ο βραχύς χρόνος έκθεσης δεν 

επηρεάζει την θερμοκρασία στον πυρήνα του σώματος. 

Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία έχει ταυτόχρονα πολλαπλούς 

στόχους πράγμα που σημαίνει ότι ο οργανισμός εκκινεί 

τη θεραπευτική διαδικασία σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.  

Το Άζωτο που χρησιμοποιείται για την ψύξη, αποτελείται κατά τα ¾ από ατμοσφαιρικό 

αέρα ενώ οι συνεδρίες είναι εξολοκλήρου φιλικές στο περιβάλλον. 

Η συνεδρία διαρκεί όχι περισσότερο από τρία λεπτά.  

 

Ευχαρίστηση 

Τα λουτρά σε ατμούς ψυχρού αέρα είναι πιο άνετα και απολαυστικά από τις 

συνηθισμένες μεθόδους με ψυχρό νερό και τούτο επειδή στις υπερχαμηλές 

θερμοκρασίες της κρυοσάουνας, ο αέρας δεν περιέχει σχεδόν καθόλου υγρασία. Το 

ψύχος προκαλεί την παραγωγή ενδορφινών οι επονομαζόμενες ”ορμόνες ευεξίας”, οι 

οποίες επιφέρουν αισθήματα ευφορίας και καταπολεμούν το stress. Αυτό ενθαρρύνει 

τον επισκέπτη για την επανάληψη της συνεδρίας. 
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Διαδικασία 

Ο επισκέπτης μπαίνει στην καμπίνα 

φορώντας μόνο ζεστές κάλτσες και 

βαμβακερά εσώρουχα. Ο χειριστής ανεβάζει 

το μετακινούμενο πάτωμα της κρυοσάουνας 

έτσι ώστε οι ώμοι του ασθενούς να 

βρίσκονται στο άνω άκρο του χώρου της 

καμπίνας ενώ η καμπίνα γεμίζει με ατμούς 

αζώτου και μείγμα αέρα. Ο επισκέπτης 

τοποθετεί τα χέρια του στο χείλος της 

καμπίνας και κινείται αργά αριστερά ή δεξιά. 

Το μείγμα αέρα και αζώτου στις εξαιρετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες της κρυοσάουνας, 

δεν παρουσιάζει σχεδόν καθόλου υγρασία 

με αποτέλεσμα η συνεδρία να είναι άνετη και 

ευχάριστη σε αντίθεση με το λουτρό σε 

παγωμένο νερό. 

Η διάρκεια της θεραπείας είναι δύο ή τρία λεπτά μετά το πέρας των οποίων, ο μίνι 

ανελκυστήρας κινείται αυτόματα προς τα κάτω και ο επισκέπτης μπορεί να εγκαταλείψει 

πλέον την καμπίνα. 

 

Πως λειτουργεί 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας ψύχεται 

ταχύτατα, με αποτέλεσμα οι αισθητήρες της θερμοκρασίας να μεταβιβάζουν ένα 

ισχυρό ερέθισμα στον εγκέφαλο σχετικά με το συμβάν, δίχως όμως να διευκρινίζεται η 

φύση του. Ο εγκέφαλος εκκινεί τη σάρωση όλων των οργάνων , αναζητώντας την 

πηγή του ερεθίσματος, ρυθμίζοντας όλες τις ζωτικές λειτουργίες. Όμως, λόγω της 

αργής μετάδοσης του ερεθίσματος, η πληροφορία λαμβάνεται όταν η συνεδρία έχει 

ήδη ολοκληρωθεί. 

Λόγω της έκθεσης στο ψύχος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τα αγγεία του δέρματος 

συστέλλονται απότομα ενώ μετά τη συνεδρία διαστέλλονται και επανέρχονται στη 

φυσική τους κατάσταση, βελτιώνοντας έτσι την κυκλοφορία του αίματος την 

οξυγόνωση και την απόδοση και θρεπτικών στοιχείων. Σε αυτά τα επιφανειακά 

στρώματα οι μεταβολικές διαδικασίες επιταχύνονται και τα μεταβολικά κατάλοιπα 

ελαττώνονται με αποτέλεσμα το δέρμα να έχει καλύτερη υφή και να γίνεται πιο απαλό. 

Η βραχυχρόνια έκθεση σε υπερχαμηλές θερμοκρασίες τονώνει και  
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σκληραγωγεί τα αγγεία, εμποδίζει την εμφάνιση αγγειακών ανωμαλιών (ιστός 

αράχνης), αποκαθιστά το μεταβολισμό και αυξάνει την ευεξία. 

Η αποτελεσματικότητα της Ολόσωμης Κρυοθεραπείας αυξάνεται όταν συνδυαστεί με 

άλλες φυσιοθεραπευτικές αγωγές. Ιδιαίτερα η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία επιτρέπει τη 

μείωση του μυϊκού πόνου μετά από άσκηση και κάνει πιο έντονο το αποτέλεσμα του 

μασάζ. 

Στην Ιατρική, η κρυοθεραπεία έχει σαν αποτέλεσμα την συντόμευση χρόνου 

αποκατάστασης μετά από ασθένεια ή χειρουργείο, βοηθά στην ελάττωση της 

ποσότητας φαρμάκου, ενώ μειώνει τον πόνο που συνοδεύει τη διορθωτική 

φυσικοθεραπεία. 

Στην Αισθητική η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της 

ακμής, της κυτταρίτιδας καθώς και στις θεραπείες μείωσης βάρους. 

 

Εφαρμογές 
Ιατρική 

Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία εφαρμόζεται ευρύτατα στην ιατρική λόγω της ικανότητας 

να κάνει πιο έντονη την θεραπεία και να μειώνει τη ποσότητα των φαρμάκων. 

Τα θεραπευτικά της αποτελέσματα πρώτιστα εκδηλώνονται με την έντονη αναλγητική 

της δράση λόγω πρόκλησης βραχυχρόνιας αναισθησίας επί των υποδοχέων του 

ψύχους και της έκλυσης ενδορφινών. Έχει αντιφλεγμονώδη και αντιρευματική δράση, 

που σχετίζεται με την αύξηση της παραγωγής κορτιζόλης (απαραίτητη για τη 

φυσιολογική λειτουργία όλων των ιστών και των οργάνων), καθώς και 

αγγειοδιασταλτικά και μυοχαλαρωτικά αποτελέσματα. 

Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία έχει μελετηθεί από Πολωνούς, Γερμανούς και Ρώσους 

ερευνητές σε ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος (αρθρίτιδα, σπονδυλίτιδα, 

ριζίτιδα), σε δερματικές παθήσεις (ατοπική δερματίτιδα, έκζεμα, ψωρίαση), στην 

αποκατάσταση ορμονικών διαταραχών καθώς και σε ψυχοσωματικές και 

καταθλιπτικές ασθένειες. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν θετικά αποτελέσματα σε  

 

ρευματικές παθήσεις πριν από άσκηση λόγω καταστολής της συστολής και του 

πόνου στις αρθρώσεις. 

Στην καρδιολογία ειδικά για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και τη 

θεραπεία των νευροφυτικών αγγειακών διαταραχών. Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία 

συνίσταται λόγω της εκπαιδευτικής δράσης που έχει στο κεντρικό και ιδιαίτερα στα 

περιφερικό καρδιαγγειακό σύστημα δίχως να επηρεάζεται η καρδιαγγειακή κυκλοφορία 

και χωρίς να προκαλείται καρδιαγγειακή μυοκαρδιακή ισχαιμία ή αρρυθμία. 
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Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία αυξάνει κατά πολύ την μικροκυκλοφορία ενώ βελτιώνει τις 

θρεπτικές διαδικασίες στα όργανα και τους ιστούς και επιδρά στην ομαλή ροή του 

αίματος. 

Έχει έντονα αποτελέσματα στο ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύει και επιταχύνει την 

ενεργοποίηση των αντιτοξικών μηχανισμών του οργανισμού με αποτέλεσμα να 

συνιστάται η χρήση της κατά τη θεραπεία της χρόνιας αυτοάνοσης ηπατίτιδας, 

χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας, κίρρωσης του ήπατος. 

Συνιστάται στην νευρολογία, για τη θεραπεία ημικρανιών και διαταραχών του ύπνου. 

Καλά αποτελέσματα εμφανίζονται κατά τη θεραπεία της στειρότητας λόγω 

νευροορμονικών αναπαραγωγικών διαταραχών. 

Εφαρμόζεται με επιτυχία στην μείωση των χρόνων αποθεραπείας από βαριές 

σωματικές ασθένειες ή χειρουργικές επεμβάσεις, κατά τη θεραπεία του συνδρόμου 

χρόνιας κόπωσης καθώς και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

 

Αισθητική 

Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία προκαλεί ταχεία αγγειοσυστολή και στη συνέχεια σταθερή 

διαστολή των αιμοφόρων και των λεμφικών τριχοειδών αγγείων που έχει σαν 

αποτέλεσμα την ενίσχυση του 

μεταβολισμού και την αύξηση της 

διαπερατότητας της κυτταρικής 

μεμβράνης. 

Καθιστά αποτελεσματικότερες τις 

περισσότερες θεραπείες αισθητικής, 

όπως τις μάσκες προσώπου, την 

δερματική απόξεση νεκρών 

κυττάρων κτλ. 

 

Επιπροσθέτως προσφέρει έντονο αναλγητικό αποτέλεσμα καθώς και ανακούφιση από 

φλεγμονές ή οιδήματα. 

Έχει έντονο αποτέλεσμα στην βελτίωση του δερματικού τόνου, στην αιμάτωση και την 

θρέψη. Βελτιώνει την αναζωογόνηση της ηλικιωμένης επιδερμίδας και την κατάσταση 

του προβληματικού δέρματος. Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματική στη θεραπεία της κυτταρίτιδας και στο αδυνάτισμα. 
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Αθλητισμός και Fitness 

Στην αθλητική ιατρική η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία συνιστάται για τη θεραπεία 

αθλητικών τραυματισμών λόγω της ικανότητας της να καταστέλλει το σύμπτωμα του 

πόνου για διάρκεια μέχρι 6 ωρών, με ταχεία εκκίνηση του αναλγητικού αποτελέσματος 

5-10 λεπτά μετά τη συνεδρία. Ένα ακόμα ουσιαστικό όφελος της Ολόσωμης 

Κρυοθεραπείας είναι η μη φαρμακευτική καταστολή του οιδήματος και η επιτάχυνση 

των αναζωογονητικών διαδικασιών. 

 

Ευεξία 

Είναι ευρέως γνωστό πως η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία προκαλεί όλα τα συστήματα του 

οργανισμού να λειτουργήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και ενεργοποιεί το 

ανοσοποιητικό σύστημα. 

Είναι μία απαράμιλλη μέθοδος πρόληψης των καταρροϊκών και οξέων αναπνευστικών 

παθήσεων. Κατά τη διάρκεια των Ολόσωμων Κρυοθεραπευτικών συνεδριών 

βελτιώνεται η ποιότητα του ύπνου και η ψυχολογική κατάσταση του θεραπευμένου ενώ 

σχεδόν όλοι οι ασθενείς αναφέρουν ευεξία, καλύτερες αποδόσεις στην δραστηριότητα 

τους και αύξηση της ενεργητικότητας. 

 

Συχνότητα συνεδριών 

Πολλοί επισκέπτες αισθάνονται σημαντικά οφέλη μετά από μία μόνο θεραπεία. 

Για συνεχή οφέλη, συνιστάται μια θεραπεία ανά εβδομάδα για ένα μήνα και τη 

συνέχιση της θεραπείας 1-2 φορές το μήνα. 

 

Για ανακούφιση από έντονο πόνο ή δερματική ασθένεια, για μέγιστα αποτελέσματα, 

συνιστώνται έως 10 θεραπείες σε στενή διαδοχή (π.χ. 3 ανά εβδομάδα). 

Για συνεχή οφέλη, προτείνονται 1-4 θεραπείες ανά μήνα. 
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Ενδείξεις 

Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία ενδείκνυται για : 

Ανακούφιση από πόνους  

Αρθρίτιδα / Τενοντίτιδα 

Ινομυαλγία 

Ημικρανίες 

 

Βελτίωση απόδοσης  

Βελτίωση μυϊκής αντοχή 

Αύξηση ταχύτητας / αντοχής 

 

Αύξηση του μεταβολισμού 

Ταχύτερη καύση θερμίδων 

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

Αύξηση ενέργειας 

 

Βελτίωση του δέρματος 

Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας 

Σύσφιξη 

Δερματίτιδες 

Θεραπεία ψωρίασης 

Επούλωση τραυμάτων των ιστών 

 

Παραγωγή ενδορφινών 

Βελτίωση του ύπνου 

Απομάκρυνση του stress / PTSD (μετατραυματικό stress) 

Αντιμετώπιση της κατάθλιψης 
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Αντενδείξεις 

Η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία αντενδείκνυται : 

 

Σε εγκύους 

Σε ασθενείς με μη ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση 

Σε ασθενείς με μη ελεγχόμενη καρδιακή νόσο 

Σε επιληπτικούς ασθενείς 

Σε πάσχοντες από τη Νόσο του Reynaud 

Σε πάσχοντες από οξείες λοιμώξεις 

Σε παιδιά κάτω των 12 ετών 

 

  

 

 


