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Urządzenie do walki z cellulitem i nie tylko
Icoone jest nową, opatentowaną technologią masażu, która różni się dość znacznie od Endermologii.
Endermologia to metoda leczenia tkanki łącznej opracowana przez francuską firmę LPG w 1986r.
Masaż tkanki wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy, wyposażonej w dwie niezależnie napędzane rolki, które mog
regulowaną prędkością w tych samych lub przeciwnych kierunkach wspomaganych podciśnieniem.

Nowsza technologia Icoone pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne oddziaływanie na tkankę łączną.
Konstruktorem Icoone jest Gianfranco Tudico były projektant i manager generalny LPG Systems, twórca wielu urządze
Gianfranco Tudico wraz z międzynarodowym zespołem lekarzy i inżynierów opracował urządzenie oparte na najnowszych badania
Istotą zabiegu jest tutaj biomechaniczna stymulacja uzyskana dzięki mikropęcherzykowemu zasysaniu skóry i tkanki

Aparat Icoone wyposażony jest w głowice masujące, z których każda posiada wiele drobnych otworków.
Wraz z każdym pełnym ruchem głowicy, któremu towarzyszy zasysanie, skóra otrzymuje 1180 bodźców mikrostymulacyjnych na
uzyskujemy efekt precyzyjnego i wielowymiarowego masażu, który może być wykonany na każdym obszarze ciała. Jest to tak zwa
przyśpiesza metabolizm w skórze i tkance podskórnej oraz pobudza fibroblasty w skórze.

Do masażu ciała używa się dwóch głowic jednocześnie, wykonując tak zwany zabieg symetryczny. Procedura ta skraca czas zabi
Zabiegi urządzeniem Icoone redukują cellulit, ujędrniają skórę, zmniejszają obrzęki limfatyczne, poprawiają wygląd blizn oraz sp
Cykl leczniczy składa się przeciętnie z około 10 sesji. Program leczenia można dostosować do indywidualnych potrzeb ka
ok 30-60 min, działa relaksująco.

Kursy masażu SzkołaMasażu,I stopień już od 849zł za 80 h,certyfikat w j.pol. i ang. www.GoWork.pl
Poznaj masaż tajski Za dużo stresu i zmęczenia? Spróbuj masażu tajskiego w centrum Warszawy

Lipoliza laserowa Serdecznie zapraszamy na do Nas SmartLipo - Promocyjne Ceny www.kriocentrum.eu
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