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Η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της κρυοθεραπείας επιτυγχάνεται σε έκθεση του σώματος σε εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει αποδειχθεί ότι θερμοκρασίες από -120 με -170 για 1 εως 3 λεπτά έχουν φέρει τα καλύτερα
αποτελέσματα στην αποκατάσταση του κυκλοφορικού αλλά και νευρικού συστήματος καθιστώντας την μια εξαιρετική μέθοδο
ολιστικής προσέγγισης.

Είναι πλέον ευρύτατα αποδεδειγμένο ότι η κρυοθεραπεία συμβάλει στην αντιμετώπιση σωματικών νόσων όπως
ρευματοειδή αρθρίτιδα, ινομυαλγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α

Πιο συγκεκριμένα:

 Ενισχύει το ανοσοποιητικό

 Καταπραΰνει την φλεγμονή

 Αντιμετώπιση κεφαλαλγιών

 Αύξηση του μεταβολισμού.

 Παράγωγη κολλαγόνου με ευεργετικά αποτελέσματα στη σταθερότητα και ελαστικότητα χόνδρων, αρθρώσεων,
οστών και βλεννογόνων.

 Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος αλλά και της λεμφικής κυκλοφορίας
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Από το 2008 οι dr. Rymaszewska και συν. μελέτησαν την επίδραση της εφαρμογής WBC (δύο με τρία
λεπτά, σε θερμοκρασία, -110 °C έως -160 °C) σε 60 ασθενείς ηλικίας 18-65 χρονών που αντιμετώπιζαν
διαταραχές κατάθλιψης και άγχους. Η διαδικασία αποτελούνταν από 15 συνεδρίες, οι οποίες
εφαρμόστηκαν τέσσερις φορές την εβδομάδα και μία φορά την ημέρα. Σημαντικές βελτιώσεις
εμφανίστηκαν μετά την πέμπτη συνεδρία, σε ψυχοπαθολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με τις
προαναφερθείσες διαταραχές ενώ θετικές επιδράσεις συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι και την τελευταία
συνεδρία. Οι θετικές μεταβολές που προκλήθηκαν μέσω της κρυοθεραπείας, πιθανόν να οφείλονται
στην επαναφορά των βιολογικών ρυθμών σε επιθυμητά επίπεδα. H εφαρμογή WBC φαίνεται να
προκάλεσε ευνοϊκές αλλαγές στην ψυχολογική κατάσταση και την ευεξία των ασθενών, συνεισφέροντας
στην εξασθένηση των αρνητικών συναισθημάτων τους.
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Σύμφωνα με ακαδημαϊκή μελέτη του 2012 προτείνεται για τη μείωση του οξειδωτικού στρες και της
γνωστικής έκπτωσης.

Μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Αυξάνει θεαματικά την έκκριση νευροδιαβιβαστών (ντοπαμίνη)
και την παραγωγή ενδορφινών

Συμπερασματικά Μελλοντικές μελέτες παρατήρησης της κρυοθεραπείας θεωρούνται απαραίτητες για
την εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων, ιδιαίτερα στις χρόνιες σωματικές αλλά και ψυχικές
παθήσεις. Προσοχή όμως θεωρείται απαραίτητη η στενή ιατρική παρακολούθηση.


