PIĘKNE CIAŁO DZIĘKI ICOONE®
Zastanawiasz się jak szybko, efektywnie i bez wyrzeczeń pozbyć się zbędnych
kilogramów, mankamentów własnego ciała i sprawić, by skóra na powrót stała
się jędrna i pozbawiona cellulitu? Od lat stanowi to również wyzwanie dla
naukowców, którzy niezmiennie i wytrwale próbują sprostać tej potrzebie pań
na całym świecie, tworząc zaawansowane technologie usuwania tkanki
tłuszczowej. Efekty tych starań trafiają do gabinetów medycznych,
kosmetycznych i odnowy biologicznej także w Polsce. Najnowsza i najbardziej
efektywna technologia trafiła też do Centrum Urody i Fitnessu.
Dziś za pomocą niezwykle wysoko wyspecjalizowanych urządzeń ICOONE® można skutecznie i
bezboleśnie wywalczyć wymodelowaną i zgrabną sylwetkę, która sprawi, że poczujesz się jak gwiazda
szklanego ekranu. Metoda masażu ICOONE® oparta jest na technikach masażu endermologicznego
znanych od lat. Jednak użycie zmechanizowanych głowic masujących sprawia, że jest to dosłownie i w
przenośni rewolucja. Skóra otrzymuje aż 1180 bodźców mikrostymulacyjnych na dm kw. wraz z każdym
pełnym ruchem jednej głowicy. A warto wiedzieć, że w tej niesamowitej metodzie głowic jest dwie!
Umożliwia to przeprowadzenie zabiegu w sposób symetryczny, a ponadto daje możliwość dotarcia do
miejsc trudno dostępnych. Rezultatem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy masaż całego ciała.

CO ZYSKUJESZ:
• zniwelowanie cellulit, tłuszczu, luźnej skóry
• pozbędziesz się obrzęków limfatycznych
• pozbędziesz się sztywności mięśni, zapalenia ścięgien oraz wszelkich objawów starzenia się skóry
• zredukujesz blizny pooperacyjne i pooparzeniowe, które z różnych względów nie kwalifikują się do
zabiegów chirurgicznych
• zlikwidujesz bólów mięśni, placów i karku
Na efekty nie będziesz musiała czekać długo i wytrwale. Rezultaty są zauważalne od razu po pierwszej
sesji! Badania kliniczne przeprowadzane na prestiżowych uniwersytetach, wszystkie potwierdzają
nadzwyczajną efektywność zabiegów ICOONE®. W szczególności badania Profesora Scuderi wykazały
ogromna przewagę skuteczności stymulacji mikrostrukturalnej w porównaniu do innych podciśnieniowych
zabiegów, polegających na masażu mechanicznym. Bezinwazyjna metoda, którą proponujemy, daje
niezwykłe wyniki nawet w najtrudniejszych przypadkach.
ICOONE® to skuteczna walka z cellulitem, głęboko zlokalizowanym tłuszczem i wszelkimi objawami
starzenia się skóry!
ICOONE® to jedyna technologia, która może leczyć nieskończenie małe z nieskończenie
wielkim rezultatem.
Postęp w medycynie estetycznej jest niezwykle szybki, a zmiany w kierunku zabiegów nieinwazyjnych są
wręcz nieprawdopodobne. W chwili obecnej możemy dokonać wielu naturalnych korekt ciała bez ryzyka
wystąpienia jakichkolwiek efektów ubocznych.
ICOONE® to naukowe podejście do
nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej, a
także nowa, skuteczna metoda modelowania
sylwetki, walki z cellulitem, z którym walczy ok. 7080 proc. kobiet, luźną skórą, obrzękami
limfatycznymi, bliznami oraz wieloma innymi
problemami skórnymi.
ICOONE® to urządzenie, które zostało
opracowane w odpowiedzi na najnowsze badania
kliniczne z 2005 roku, dotyczące skóry. Zostały one
przeprowadzone przez prof. Jean Claude
Guimberteau, specjalistę chirurgii rekonstrukcyjnej,
który wykazał, że tkanka złożona jest z
nieskończonej sieci mikrowakuoli, które ułożone są
w chaotyczny i fragmentaryczny sposób, a nie jak do tej pory sądzono z koncentrycznych i
uwarstwowionych blaszkowo przestrzeni. Badania te przyczyniły się do powstania ICOONE - urządzenia,
którego twórcą jest Gianfranco Tudico, były dyrektor produkcji LPG Systems, twórca najważniejszych
urządzeń i technologii tej firmy. ICOONE® jest najnowszą technologią, pozwalającą 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. Wielka rewolucja,
którą reprezentuje ICOONE® to nowa metoda leczenia skóry. W jego menu znajdziemy także całą
gamę programów medycznych, które wykorzystywane są po zabiegach liposukcji, ale także pozwalają
na zniwelowanie blizn pooperacyjnych i oparzeniowych, bóli mięśniowych, pleców i karku, luźnej skóry, a
także regulują perystaltykę jelit, rozluźniając mięśnie przepony brzusznej. Ma on także zastosowanie w

przypadku osób mających problemy z naczyniami krwionośnymi, ponieważ pobudza mikrokrążenie
kapilarów, reaktywując krążenie limfatyczne oraz likwidując obrzęki.
ICOONE® błyskawicznie wyszczupla, ujędrnia,
podnosi pośladki, wspomaga wymianę
międzykomórkową. Efektem zabiegów przy
użyciu ICOONE® jest stymulacja unaczynienia,
uaktywnienie układu limfatycznego i układu
krążenia, pobudzenie wymiany
międzykomórkowej, rozbicie tkanki tłuszczowej
oraz przywrócenie prawidłowego metabolizmu i
wymodelowanie sylwetki.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?
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 ICOONE® znajdziemy programy medyczne i kosmetyczne, które optymalnie dostosują się
do indywidualnych potrzeb pacjenta.
ICOONE® JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA OSÓB:
• Walczących z nadwagą i cellulitem.
• Bezskutecznie walczących z głęboko zlokalizowanym tłuszczem, trudnym do likwidacji za pomocą diety i
ćwiczeń fizycznych.
• Mających problem z luźną skórą.
• Z problemami naczyniowymi i obrzękami.
• Po zabiegach liposukcji.
• Dla kobiet po porodach, chcących wrócić do sylwetki z przed ciąży.
• Cierpiących na blizny pooperacyjne i pooparzeniowe, które z różnych względów nie chcą lub nie
kwalifikują się do zabiegów chirurgicznych.
• Mających bóle mięśni, bóle pleców i karku spowodowane nieprawidłową postawą ciała.
• Przed i po zabiegach chirurgicznych.
• Dla osób uprawiających wyczynowo lub amatorsko sport.
• Dla osób, które żyją intensywnie i oczekują masażu, który zregeneruje ich ciało i umysł.

ZABIEGI ESTETYCZNE NA CIAŁO
ICOONE® błyskawicznie wyszczupla, ujędrnia, podnosi pośladki,
wspomaga wymianę międzykomórkową. Efektem zabiegów przy
użyciu ICOONE® jest stymulacja unaczynienia, uaktywnienie układu
limfatycznego i układu krążenia, pobudzenie wymiany międzykomórkowej,
rozbicie tkanki tłuszczowej oraz przywrócenie prawidłowego metabolizmu i
wymodelowanie sylwetki. Przy wykorzystaniu
urządzenia ICOONE® można usunąć różne rodzaje cellulitu,
błyskawicznie pozbyć się kilku centymetrów, ujędrnić skórę, wykonać
lifting i poprawić jej kondycję, przeprowadzić energetyczny masaż
drenujący. Programy medyczne pozwalają zlikwidować blizny i oparzenia,
zwiększyć jędrność skóry po liposukcji, pozbyć się żylaków i naczynek.
Urządzenie posiada program stworzony specjalnie dla mężczyzn.
Wyjątkowym rozwiązaniem jest program, który jest jednorazowym,
intensywnym zabiegiem wyszczuplającym talię. ICOONE® jako jedyne
urządzenie jest w stanie w sposób bardzo delikatny i bezpieczny wpłynąć
na ujędrnienie i lifting piersi. Pobudzane są głębokie warstwy skóry, przez co następuje zwiększona praca
fibroplastów a tym samym produkcja elastyny oraz kolagenu. Takie działanie wpływa na zachowanie
młodego wyglądu piersi. Zabieg ten ma również działanie lecznicze: poprawia cyrkulacje krwi i limfy,
odblokowuje kanaliki limfatyczne. Bardzo istotnym elementem terapii ICOONE® jest picie minimum 1,5
płynów dziennie. Zwiększone przyjmowanie płynów wpływa na usuwanie z organizmu produktów
przemiany materii, złogów tłuszczowych, toksyn oraz może pomóc na zmniejszenie apetytu. Aby osiągnąć
spektakularne rezultaty niezbędne jest ukończenie całego cyklu zabiegowego [ od 12 do 16 sesji ], 2 do 3
razy w tygodniu lub codziennie. Po skończeniu serii zabiegowej, zalecane jest przeprowadzanie 1 zabiegu
miesięcznie dla utrzymania efektu.

