Icoone – najskuteczniejszy zabieg na cellulit w UK

Zdrowie
Imigrant

Obecne kanony piękna nie są dla kobiet litościwe. Wymaga się od nich zawsze
szczupłej sylwetki i ciała bez jakichkolwiek niedoskonałości. Wręcz za niedbalstwo,
uznawane są zbędne kilogramy i brak jędrności skóry. Niedopuszczalne są rozstępy
czy cellulit.

Z myślą o kobietach, które nie mogą cieszyć się doskonałą figurą, medycy i
kosmetolodzy z Wielkiej Brytanii wymyślają coraz to lepsze sposoby na to, by móc
skutecznie niwelować niekorzystne zmiany. Nowością na rynku jest na przykład
zabieg Icoone. To niezaprzeczalny hit, który redukuje między innymi pomarańczową
skórkę szybko, bezboleśnie i w pełnym bezpieczeństwie. Warto wiedzieć o nim
więcej.

Technologia Icoone – prosto z UK
Patent technologiczny wsparty innowacją systemu Roboderm. Zabieg wykorzystuje
rolki do masażu, które zawierają mikrootwory – to właśnie one powodują
mikrostymulacje. Precyzja działania rollera sprawia, że każdy, nawet najmniejszy
fragment ciała i jej wybranej partii zostaje leczony. Każdy pełny ruch głowicy
masażera to dokładnie 1180 bodźców.

Zabieg przebiega przy tym w pełnym bezpieczeństwie. Nie dochodzi tu do żadnych
urazów skóry czy jej naciągania. Warto zaznaczyć, że masaż Icoone jest środkiem
leczniczym i mogą z niego korzystać osoby bez względu na płeć czy też wiek.

Zabiegi bez skutków ubocznych
Icoone to bezpieczne zabiegi, które nie wywołują żadnych skutków ubocznych. To
doskonała metoda dla tych, którzy chcą uzyskać zamierzone efekty kosmetyczne i
lecznicze w obrębie skóry, bez względu na jej rodzaj. Co istotne, Icoone działa
optymalnie na każdy problem. Działanie technologiczne jest tutaj dobierane
indywidualnie, do potrzeb każdego pacjenta.
Zabiegi można przeprowadzać na każdej partii ciała, również na twarzy. Każda sesja
trwa od 40 do 60 minut. Efekty dobroczynnego działania widać natychmiast jednak,
by pacjent mógł być w pełni zadowolony, zaleca się wykonanie 10-15 zabiegów.
Najczęściej są one wykonywane w regularnych odstępach czasu jednak nie jest to
wymóg. Bardzo często z masażu Icoone korzysta się przy okazji wizyty w SPA – ma
wtedy działanie czysto odprężające. Pamiętajmy również, że wiele zależy od
indywidualnych preferencji i potrzeb każdego pacjenta.

Wskazania do wykonywania zabiegów Icoone
Zalecenia odnośnie zabiegów Icoone są szerokie. Mogą z nich korzystać pacjenci,
którzy borykają się z cerą naczynkową, kobiety, których skóra nie jest doskonała po
porodzie. Masaże zaleca się też wszystkim, którzy prowadzą wytężoną aktywność
sportową, w tym mężczyznom, których pasją są sporty wyczynowe.
Icoone sprawnie poradzi sobie z nagromadzoną w nadmiarze tkanką tłuszczową,
brakiem elastyczności skóry, rozstępami i bliznami (również pooperacyjnymi czy po
liposukcji).
To wreszcie świetny sposób na masaż relaksacyjny dla wszystkich, którzy żyją w
pośpiechu i pragną natychmiastowej regeneracji. Icoone radzi sobie z bólami
mięśniowymi oraz tymi, które wynikają z nieprawidłowej postawy ciała.

Ciekawostka
Skuteczność Icoone została potwierdzona w licznych angielskich badaniach.
Stymulacje mikrostrukturalne dają o wiele lepsze efekty aniżeli masaż
podciśnieniowy. Takie wnioski wysnuł profesor Scuderi – autorytet w kwestiach
dermatologii i kosmetologii skóry ludzkiego ciała.
Artykuł napisany w oparciu o materiały ze strony Salonu Urody Impress.

