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Gliwice

Wiosna, jak żadna inna pora roku, wpływa mobilizująco na nasze decyzje dotyczące zmian. W tym okresie
częściej zmieniamy pracę, wystrój mieszkania, otoczenie, gruntownie sprzątamy nasze ogródki, ale przy tym
wszystkim staramy się nie zapominać o sobie. Wiosna to taki szczególny czas, kiedy chciałybyśmy wyglądać
młodziej, szczuplej, promienniej… O tym, jakie propozycje, nie tylko dla pań, ma dziś do zaoferowania
nowoczesna technologia kosmetyczna, rozmawiamy z Sarą Machelak, ekspertem w dziedzinie kosmetologii i
modelowania sylwetki.

Wszystkim zależy na młodym wyglądzie, zgrabnej sylwetce, ale często wiąże się to z ogromnymi
wyrzeczeniami i niemałym wysiłkiem. To prawda, ale przede wszystkim należy pamiętać o odpowiedniej
pielęgnacji, która pomaga zachować młody wygląd i utrzymać ciało w dobrej kondycji.
Zabiegi z wykorzystaniem odpowiednio dobranych kosmetyków potrafią przynieść naprawdę świetne efekty. Wśród
naszych propozycji mamy takie, jak ujędrniająco-nawilżający, który dokładnie oczyści skórę oraz nasyci ją
bogactwem składników aktywnych. Kolejny to wyszczuplający, który skutecznie redukuje tkankę tłuszczową i cellulit.
A na koniec zabiegi relaksacyjne, przynoszące rozluźnienie i odprężenie.
Nowoczesna kosmetyka to nie tylko preparaty.
Dziedzina, jaką jest kosmetyka, wciąż się rozwija i udoskonala. Nauka nieustannie odkrywa nowe możliwości. W
naszym Instytucie posiadamy najnowszej generacji urządzenia, które wyróżnia nieoceniona skuteczność w
zwalczaniu przeróżnych problemów skórnych i zdrowotnych. Jednym z nich jest ICOONE® - urządzenie medyczne
oferujące zabiegi dla wszystkich pacjentów, bez względu na rodzaj skóry oraz wiek. Jest to ogromna innowacja w
przeciwieństwie do innych urządzeń dostępnych na rynku, których praca oparta jest na zasadzie masażu
podciśnieniowego.
Czym zatem wyróżnia się praca ICOONE®?
Najnowsza opatentowana technologia ICOONE pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Likwiduje cellulit,
zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność mięśni, zapalenia ścięgien oraz
wszelkie objawy starzenia się skóry.
To rzeczywiście imponujące. Jedno urządzenie i tak wiele możliwości?
Wielka rewolucja, jaką reprezentuje ICOONE, to nowa metoda leczenia skóry. Opatentowana technologia
Roboderm, która polega na pracy zmechanizowanych głowic masujących, z rolkami posiadającymi liczne
mikrootwory, tworzące Multi Mikrostymulację, a ta działa precyzyjnie i dogłębnie na każdy milimetr skóry, bez
rozciągania jej czy powodowania urazów. Dzięki aspiracji skóra otrzymuje 1180 bodźców mikrostymulacyjnych na
dm kw. wraz z każdym pełnym ruchem głowicy. Rezultatem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy masaż
leczonej powierzchni przy zachowaniu ogromnego szacunku dla skóry.
Wcześniej wspomniała pani, że ICOONE® przeznaczony jest dla wszystkich pacjentów, bez względu na
rodzaj skóry oraz wiek.
Zabiegi ICOONE skierowane są do wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy pragną znaleźć szybkie, skuteczne i
nieinwazyjne rozwiązanie wielu problemów terapeutycznych i estetycznych bez ryzyka wystąpienia skutków
ubocznych. Niezależnie od rodzaju i kondycji skóry w menu ICOONE znajdziemy programy medyczne i
kosmetyczne, które optymalnie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Co odróżnia programy kosmetyczne od medycznych ICOONE®?
Programy kosmetyczne ICOONE podzielono na ciało i twarz. Te na ciało przeznaczone są do redukcji cellulitu,
modelowania sylwetki, redukcji głęboko zlokalizowanych złogów tłuszczu, ujędrniania, stymulacji fibroblastów do
syntezy elastyny i kolagenu. Natomiast programy kosmetyczne na twarz działają liftingująco, poprawiają owal
twarzy, redukują złogi tłuszczu na podbródku, zmarszczki. Poprawiają również koloryt, kontur ust, ujędrniają skórę.
A medyczne?
Programy medyczne ICOONE na ciało przeznaczone są do eliminacji problemów związanych z nieprawidłowym
funkcjonowaniem układu limfatycznego, układu krążenia oraz mięśniowego. Tutaj znajdują się programy
przygotowane specjalnie dla pacjentów po liposukcji, programy na blizny pooparzeniowe i pooperacyjne. Na
przykład program na obrzęki likwiduje problemy po zabiegach chirurgicznych, szczególnie u kobiet po mastektomii.
Mamy również takie na stare blizny, przeznaczony dla kobiet po porodach, a także likwidujący zaparcia oraz
poprawiający perystaltykę jelit.

To nie wszystko. Druga grupa programów medycznych jest przeznaczona do pracy na ścięgnach i mięśniach.
Mamy tutaj programy likwidujące bóle mięśniowe, programy na przykurcze, przygotowujące sportowców do
zawodów, relaksujące po wysiłku fizycznym, likwidujące stany zapalne ścięgien, a także stosowane przy
złamaniach, skręceniach oraz zwichnięciach.
Czy urządzenie to zostało już w jakiś sposób docenione w Polsce?
Oczywiście. Wiele znanych postaci z tak zwanego show-biznesu korzysta z tego urządzenia. O skuteczności i
rezultatach ICOONE publicznie mówią i polecają m.in. dr n. med. Krzysztof Gojdź, Ewa Pacuła, Joanna Krupa,
Anna Mucha czy Maja Sablewska. Magazyn „Twój Styl” uznał ICOONA za najskuteczniejszy i najefektywniejszy
zabieg na jędrną i atrakcyjną sylwetkę.

Przeciwwskazania do zabiegu:
– choroba nowotworowa,
– ostre choroby wątroby i nerek,
– przepuklina,
– żylaki, zapalenie żył, terapia antykoagulantami,
– ciąża do 3. miesiąca,
– stany zapalne,
– choroby infekcyjne,
– karmienie piersią,
– cukrzyca,
– menstruacja terapia hormonalna,
– botoks,
– wypełniacze,
– wystające znamiona barwnikowe.
Choć ICOONE jest kombajnem niemal na wszystkie dolegliwości, w Instytucie SaraLine to nie jedyne tak
nowoczesne urządzenie.
To prawda. Posiadamy również LipoRadioLogie™ VINCI, urządzenie, które łączy najbardziej skuteczne technologie
wpływające na redukcję tkanki tłuszczowej, w tym cellulitu, oraz regeneruje włókna kolagenowe. Posiada w swoim
wyposażeniu różne głowice zabiegowe, dzięki czemu możemy idealnie opracować wszystkie partie ciała, a także
twarz, szyję i dekolt.
Co odróżnia to urządzenie od poprzednio omawianego?
W urządzeniu VINCI połączono wiele zaawansowanych technologii, jak: fale radiowe, promieniowanie IR, światło
LED, zasysanie próżniowe i mechaniczny masaż profilowanymi rolkami. Dzięki temu możemy uzyskać jak najlepsze
i najszybsze efekty modelowania ciała oraz znacznie poprawić napięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Vinci dodatkowo
poprawia ukrwienie na obszarze zabiegowym, ułatwia odprowadzanie toksyn oraz usuwa zastoje limfatyczne.
Dużo się dziś słyszy o zbawiennym działaniu światła LED. Jakie szczególne zastosowanie ma ono w
urządzeniu Vinci?
Podczerwień i światło LED znakomicie wpływają na komórki skóry właściwej (fibroblasty), pobudzając je do
produkcji kolagenu i elastyny. Pobudzenie krążenia krwi wpływa na lepszy metabolizm komórkowy, a co za tym
idzie - lepsze odżywienie, dotlenienie komórek i tkanek. Światło czerwone poprawia także krążenie oraz wspomaga
likwidację tzw. worków pod oczami. Dodatkowo łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia skóry, a także zmniejsza ból.
Dziękuję za rozmowę.
Przeciwwskazania do zabiegu:
– ciąża i laktacja,
– epilepsja,
– rozrusznik serca,

– choroby serca,
– nowotwory,
– choroby zakaźne, wirusowe (opryszczka),
– ostre zapalenie stawów i kości,
– zapalenie żył,
– jaskra,
– cukrzyca,
– choroby wątroby, nerek lub trzustki,
– przerwanie ciągłości naskórka, ropnie tkanek miękkich,
– problemy z krzepliwością krwi,
– nadczynność lub niedoczynność tarczycy,
– zaburzenia czucia bólu i ciepła,
– złote nici (2 lata od zabiegu),
– nieustabilizowane nadciśnienie,
– metalowy implant oraz plomby amalgamatowe.

