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Professional

ICOONE®АвАнгАрднА технология зА крАсотА
ICOONE® е най-новият апарат за моделиране овала на лицето и ефективно оформяне на 
тялото. в основата на ICOONE® е патентованата технология RObOdERm® – осъществява 
1180 микростимулации на 1 квадратен дециметър посредством т.нар. микроалвеоларен 
метод, който позволява прецизно и деликатно третиране на тъканите. апаратът е снабден 
с различни терапевтични наконечници с ролери, които имат множество микроотвори, 
създаващи мулти-микро алвеоларна стимулация.  

За контакти: FIAL, София, бул. Евлоги гЕоргиЕв 173, тЕл. 946 16 65.

Beauty

тЕрапия за лицето
Благодарение на новите патентовани миниролери, мул-
ти-микро алвеоларната стимулация може да се прилага 
на лицето като нова, ексклузивна терапия, гарантираща 
отлични резултати. Частичната аспирация чрез мини- и 
микроролерите стимулира фибробластите, повишава син-
теза на колаген и еластин и подобрява еластичността, 
плътността и тонуса на кожата.
Терапевтичните мини- и микроролери имат прецизно 
действие върху всички зони на лицето, шията и бюста, 
както и върху всички деликатни области на тялото:
 Robomini ролер – най-малкият моторизиран масажен 
ролер в света.
 Robomicro наконечник с 3 сменяеми микроролера за 
прецизно действие върху труднодостъпни зони.
С помощта на терапевтичните мини- и микроролери се 
работи върху всеки милиметър на лицето, шията и бюста. 
Микроалвеоларната стимулация на ICOONE® интензивно 
въздейства на фибробластите с последваща реакти-
вация на производството на колаген и еластин. Те-

рапията за лице е високо-
ефективна – реструктурира 
съединителната тъкан и 
намалява бръчките и отпус-
натата кожа. Дренажното 
действие и повишаването на 
микроциркулацията снабдяват 
кожата с кислород и я подхран-
ват. Кожата е гладка, тонизирана и с 
естествен сияен блясък.
ICOONE® има 3 действия:
1. Дренаж – дренира и подготвя тъканта за 
съответните естетични терапии.
2. Изглаждане – премахване на фините линии и лифтинг 

ефект.
3. Тонизиране – 
тонизира кожата 
и намалява както 
малките, така 
и по-дълбоките 
бръчки. Очертава 
контура на 
устните.

ICOONE® е разработен на базата на задълбочени научни изследвания и клинични проучвания и гарантира изключителни резултати 
както за подмладяване на лицето, шията и деколтето, така и за ремоделиране на тялото. снабден с удобен за терапевта екран, който 
реагира на допир. персонализираното меню позволява създаване на индивидуални програми в зависимост от конкретния случай.

тЕрапия за 
тялото
Мастните депа не искат 
да изчезнат? Целулитът се 
влошава? Кожата се отпус-
ка? Никакви терапии и диети 
не дават желания ефект?...  
Революционната и неинвазивна 
технология Roboderm® осигу-
рява изключителни резултати 
дори и в най-тежките случаи. 
Чрез аспирацията и меха-
ничния ефект на ролерите 
кожата получава 1180 микро-
стимулации на квадратен 
дециметър при всяко масажно 
движение. 
Резултатите от това тех-
нологично нововъведение, 
свързани с моторизирано palpe 
roule или масаж на подкожната 
тъкан, са просто невероятни: 
микроалвеоларната стимула-
ция действа върху микрова-
куоларната структура и по 
този начин и върху мастните 
клетки и извънклетъчната ма-
трица, без да стресира тъкан-
та. Резултатът е извънредно 
точен, многоизмерен масаж на 
третираните зони.
Терапия с Robotwins 
наконечници
Лимфодренажните процедури 
спомагат за извеждане на 
токсините от организма, 
дренират тъканите, 
подобряват метаболитните 
процеси и стимулират 
имунната система. 
Терапия с Robosolo наконечник
Прилага се за ремоделиране 
на тялото, намаляване на ло-
калните мастни натрупвания, 
отстраняване на целулит в 
напреднал стадий.

ТеКСТ Поли МАНолоВА


