Professional

ICOONE®

Новото измерение на красотата

На 2 юни в Health Harmony Center се състоя официалното представяне на ICOONE® –
най-новият и единствен по рода си апарат, който осигурява ново измерение за красотата на
лицето и тялото. Определено гостите бяха впечатлени от възможностите, които предоставя
апаратът за ефективно решаване на различни несъвършенства както в областта на лицето,
така и на тялото. Бръчици, отпусната и повяхнала кожа, целулит, локални мастни
натрупвания... гарантирано ще останат в миналото с помощта на ICOONE®.
текст Поли МАНОЛОВА

тонизирана и гладка кожа и
перфектно изваяно тяло.

Програма за
красота

Апаратът е с интегрирана Roboderm технология и стимулира всеки милиметър от кожата.
Благодарение на изключителната си патентована система, ICOONE® е единствената технология в света, способна да прилага мулти-микро алвеоларна стимулация на тъканите – 1180
мулти-микро стимулации на квадратен дециметър, което води до невероятни резултати
за лицето и за тялото. При това абсолютно
безболезнено и безопасно, без зачервявания или
синини по кожата, които някои други апарати
причиняват.
ICOONE® е разработен на базата на задълбочени научни изследвания и клинични проучвания
и гарантира изключителни резултати както
за видимо подмладяване на лицето, шията и
деколтето, така и за цялостно ремоделиране
на контура на тялото. Снабден е и с удобен
за терапевта екран, който реагира на допир.
Персонализираното меню позволява създаване
на индивидуални програми в зависимост от
конкретния случай.

Процедурите с ICOONE® се
извършват в най-добрите центрове за естетична медицина,
спа центрове, центрове за отслабване и салони за красота.

Младежко излъчване и ремоделирана фигура

Процедурата за лице с ICOONE® ефективно намалява фините линии и по-дълбоките
бръчки дори в деликатната околоочна зона, моделира лицевия контур, дренира, тонизира и стяга кожата. Резултатът е видимо подмладено лице със свежо младежко
излъчване. Терапията за тяло помага за отстраняване на целулита и локализираните
мастни натрупвания, стяга отпуснатата тъкан, извайва силуета. Мулти-микро
алвеоларната стимулация нормализира обмяната на течности, активира липолизата
(разграждането на мазнините), стимулира фибробластите и производството на
колаген и еластин, което води до наистина впечатляващи резултати – стегната,
За контакти: Хелт Хармони ЕООД, официален представител на ICOONE® за България, София, кв. Лозенец,
ул. Люботрън 3-7, тел.: 02 868 61 52, 0878 921 816.
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Каква е тайната?

Цялостната терапия се
състои от Базис програма –
около 20 минути, основаваща
се на потребностите на кожата като цяло (целулит, оток и
др.), след което продължава с
10-минутна Фокус програма,
която действа на конкретни
несъвършенства (отпусната
кожа на вътрешната част на
бедрата, ръцете или седалищните части, локализирани
мастни натрупвания и др.).
Обикновено цялостният терапевтичен цикъл се състои от
10–15 сеанса. Резултатите са
видими още след първия сеанс
и са с натрупващ се ефект.
След приключване на терапевтичния цикъл е необходима
една поддържаща терапия
веднъж месечно.

