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De fl este af os har den. Mavedellen. Og det er formentlig 
kun de færreste, der ville sige nej tak til muligheden for 
at kunne vinke farvel til den lidt for trofaste følgesvend. 
Q har testet CoolSculpting – en iskold behandling, der 
proklamerer at kunne fryse fedtet væk!

Af HELLE HARTZ – Foto: FLEMMING 
NIELSEN og PRIVAT

Jeg har ikke en eneste veninde i min 
omgangskreds, der ikke er utilfreds 
med sin mave. Eller nærmere be-
stemt den forhadte mavedelle. Alle 

har den, men de færreste snakker om den. 
Det er nærmest sådan lidt tabu at indrøm-
me, at man har lidt ekstra fl æsk omkring 
navlen. Jeg havde selv lige taget de første 
skridt mod at komme den til livs og meldt 
mig ind i det lokale fi tnesscenter, men en 
skade i min ene skulder satte en brat stop-
per for det. Og så fi k jeg tilfældigvis mulighe-
den for at prøve behandlingen CoolSculpting, 
der lover at fryse ”pøllen” væk. Og det kunne 
jeg ikke sige nej til. 

Tænk, hvis man kunne få en lidt fl adere 
mave, uden at gå (helt) på kompromis med 
god mad og halvhjertet træning. Så selv 
om det også betød, at jeg skulle udstille 
mit pragteksemplar af en bilring for alle Q-
læserne, var det forsøget værd – hvad gør 
man ikke i den gode sags tjeneste?

1.FØR BEHANDLINGEN
Jeg sendte et par billeder af min mave til 
Nygart Privathospital, der vurderede, at jeg 
kvalifi cerede mig til behandlingen. Kravet er, 
at man skal være normalvægtig og i almin-
delig, god form og generelt sund og rask. 
Men også at man har et godt stykke mave-

sul at arbejde med. Og det havde jeg!
Jeg kom til forundersøgelse, hvor jeg blev 
rigtig godt informeret om behandlingen, 
og sygeplejerske Helle Hillingsø, som skulle 
behandle mig, havde netop selv været været 
den igennem, og det var godt at høre om 
hendes oplevelser. 
Behandlingen giver først synligt resultat 
efter ca. 60 dage, og det var kun 14 dage, 
siden hun selv havde været under den kølige 
behandling, så hun kunne endnu ikke se 
resultatet. Til gengæld kunne hun fortælle, 
hvordan det føltes under og efter. Således 
beroliget og opmuntret mødte jeg op til 
selve behandlingen en uge efter. 
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Sygeplejerske 
Helle Hillingsø 
tegner og 
fortæller.

Den såkaldte ”gelé-serviet” 
beskytter Helles maveskind, 
inden det lægges på køl.

Sugekoppen 
bliver sat fast 
på maven, og 
Helle bliver 
lagt i seng.
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2.SELVE BEHANDLINGEN
Helle tog mål af min mave og tog også nogle 
”før”-billeder fra forskellige vinkler, og så 
tegnede hun med lilla tusch på maven, hvor 
sugekoppen, der fryser fedtet, skulle place-
res. Så lagde hun en slags ”gelé-serviet” på 
maven, som beskyttelse og bad mig så om at 
”slippe dellen” og hælde den ned i sugekop-
pen, som var tilsluttet et ordentligt monstrum 
af en maskine. Så aktiverede hun sugekop-
pen, som i bogstaveligste forstand sugede 
min delle ind. Og jeg kunne se de lilla tusch-
markeringer langt, langt inde, vel omkring 
8-10 cm, i sugekoppen.
Jeg skulle ligge en time med koppen på, så 
det var bare frem med bogen og så ellers 
vente. De første 5 min. følte jeg en meget 
kold fornemmelse, mens selve nedkølingen 
foregik. Halvvejs i behandlingen blev dellen 
masseret inde i koppen. Det gjorde ikke spe-
cielt ondt – selvfølgelig kunne det mærkes 
– men det var ikke ubehageligt. Det føltes lidt 
som om, man blev holdt godt fast i maveskin-
det i lang tid. 
De sidste 10 minutter oplevede jeg nogle ni-
vende fornemmelser i den ene side af maven, 
men ikke noget, der føltes alarmerende. Da 
tiden var gået, fjernede Helle sugekoppen og 
gelé-servietten. Min mave så sjov ud, for den 
stod lige ud i luften, dér hvor koppen havde 
været. Den var lidt rød, iskold og helt følelses-
løs. Men efter 10 minutter ”lagde” maven sig 
ned igen.
Helle forklarede, at jeg ville komme til at op-
leve en let ømhed på maveskindet i op til 14 

dage efter behandlingen. Ligesom en slags 
oversensitivitet, men at det ville gå over igen. 
Og at det ikke var værre end, at jeg sagtens 
kunne gå med stramme bukser osv.

3.EFTER BEHANDLINGEN
I dagene efter var jeg som advaret lidt øm på 
maven og den føltes lidt hård lige dér, hvor 
sugekoppen havde siddet, men det var slet 
ikke noget, der generede. Det føltes mest 
som om, jeg havde fået et blåt mærke. Efter 
de 60 dage syntes jeg ikke selv, jeg kunne se 
nogen synderlig forskel – man er vel sin egen 
største kritiker – men da jeg kom til tjek på 
klinikken, og Helle tog et par ”efter-”billeder 
og sammenlignede med de første, kunne jeg 
faktisk godt se et resultat. 
Da mit fedt således reagerede positivt på 
behandlingen, blev vi enige om at give dellen 
en tur mere for at se, om det kunne give en 
endnu bedre effekt. Så på med koppen igen 
og freeze, baby, freeze!
Jeg har så ventet endnu to måneder og er 
yderst tilfreds med resultatet. Billederne viser 
det ret tydeligt, og der er hverken snydt eller 
manipuleret med dem, så det er det faktiske 
resultat, man ser. Kombineret med at jeg nu 
er topmotiveret for at holde resultatet ved 
lige, at jeg laver maveøvelser for fuld skrue, 
da toppen af isbjerget (eller skulle jeg sige 
maven?), er taget, er jeg nu klar til at arbejde 
målrettet mod at få en helt fl ad mave. Alt 
sammen skudt godt i gang med fedtfrysnin-
gerne. Det er genialt!

COOLSCULPTING
Fedtfrysningsmetoden hedder CoolSculp-
ting og er fra Zeltiq. Behandlingen funge-
rer på den måde, at fedt på et bestemt 
område fryses ved hjælp af en sugekop, 
der suger vævet ind og køler det ned til 
en temperatur lige over frysepunktet. Ca. 
20 % af fedtcellerne dør og bliver trans-
porteret væk af immunforsvaret i løbet af 
ca. 60 dage. Fedtvæv er mere følsomt 
for kulde, og kulden igangsætter en na-
turlig, langsom celledød af fedtet. Det er 
ikke farligt og maskinen er godkendt af de 
amerikanske myndigheder. Det er ikke en 
slankekur, men en måde, hvorpå fedtcel-
lerne fordeler sig andre steder i kroppen.

SE INDSLAGET FRA AFTENSHOWET 

med Jesper Nygart fra Nygart Privathospi-

tal og fedtforsker og overlæge Jens Brun 

om CoolSculpting på: www.youtube.com/

watch?v=dpt-DWDl6ZQ
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Og så er det 
bare at vente...

Der sker tydeligvis ting og 

sager under sugekoppen!

Et styk iskold 
frysebehandlet 
mave.


