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Masaż podciśnieniowy. Czego potrzebujesz, by osiągnąć
sukces?
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Masaż podciśnieniowy to temat coraz częściej poruszany przez ekspertów z
branży beauty. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem urządzenia do swojego
gabinetu, powinnaś zwrócić uwagę na bezpieczeństwo oraz komfort Twoich
klientów. Obecny rynek prezentuje bogatą ofertę urządzeń, ale my dzisiaj
opowiemy o innowacyjnej technologii, której nie spotkasz nigdzie indziej.
Szczegóły opowiedziała nam Pani Agnieszka Grzegorczyk, Dyrektor cenionej
firmy Mrotex.

Zacznijmy od tego czym jest urządzenie, o którym opowiemy. ICOONE®
LASER jest jedyną na świecie, opatentowaną technologią, która pozwala na
pracę na każdej skórze kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Jest całkowicie
bezpieczne dla osób z problemami naczyniowymioraz luźną skórą. Twoim
klientom na pewno spodoba się fakt, że po zabiegu nie będą narażeni na efekt
jo-jo. Jest to możliwe dzięki bardzo
precyzyjnej multimikrostymulacji oraz drenażowi limfatycznemu. Nie dość, że
zabieg redukuje cellulit, złogi tłuszczu i luźną skórę, to dodatkowo działa
prewencyjnie.

Do Twojej dyspozycji są dwa rodzaje programów zabiegowych.
• Programy kosmetyczne ICOONE.
Jest przeznaczony do redukcji cellulitu, modelowania sylwetki, redukcji
głęboko zlokalizowanych złogów tłuszczu, ujędrniania, stymulacji fibroblastów do

syntezy elastyny i kolagenu. Z kolei programy dedykowane zabiegom na twarz
działają liftingująco, poprawiają owal twarzy, redukują złogi tłuszczu na
podbródku, redukują zmarszczki, poprawiają kontur ust i ujędrniają skórę.
• Programy medyczne ICOONE.
Są przeznaczone do eliminacji problemów związanych z nieprawidłowym
funkcjonowaniem układu limfatycznego, układu krążenia oraz mięśniowego.
Zostały przygotowane specjalnie dla pacjentów po liposukcji. Do wyboru są
również programy na blizny pooparzeniowe i pooperacyjne, na obrzęki oraz stare
blizny.
Druga grupa programów medycznych pracuje na ścięgnach i mięśniach.
Dostępne programy likwidują bóle mięśniowe oraz przykurcze. Przygotowują
sporowców do zawodów, relaksują po wysiłku fizycznym, likwidują stany zapalne
ścięgien, a nawet są stosowane przy złamaniach, skręceniach oraz
zwichnięciach.
Programy medyczne wspomogą również leczenie stwardnienia
rozsianego oraz rehabilitację pacjentów po udarach.
Jeśli Twoją misją jest przywracanie komfortu życia kobietom i mężczyznom, to
ICOONE® LASER jest dla Ciebie.
Zajrzyj na www.icoone.pl/icoone i dowiedz się więcej.

