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Kształtowanie sylwetki last minute? Tak, modelowanie sylwetki 
jest dziś możliwe od ręki. Jeśli zastanawiasz się jak schudnąć i 
wysmuklić ciało, to mamy dla Ciebie podpowiedź. Szybkie 
pozbycie się nieestetycznego cellulitu jest trudne dla wielu kobiet. 
Problem powraca w wakacje, gdy półki sklepowe uginają się od 
seksownych strojów kąpielowych, w których eksponujemy mniej 
lubiane części naszego ciała. Na ratunek przybywa ICOONE 
laser! Jakich efektów możemy spodziewać się po tej metodzie? 

Materiały prasowe 

Czym jest ICOONE laser? Niczym bikini push up 

ICOONE laser to rewolucyjna metoda stosowana w medycynie estetycznej, która nie tylko usuwa 



niechciany cellulit, ale i pomaga wrócić do formy po porodzie czy operacji. Innowacyjna formuła i 

nowoczesna technologia pozwoliły na stworzenie lasera, które bezboleśnie i szybko uleczy nasze 

ciało. Badania kliniczne przeprowadzone na prestiżowych uniwersytetach potwierdzają wyjątkową 

efektywność metody ICOONE laser, która jest skuteczna nawet w najtrudniejszych przypadkach. 

KUP WEJŚCIÓWKĘ na siłownie i do klubów fitness 

Co daje ICOONE laser? Tabletki na odchudzanie i suplementy diety nie będą już potrzebne 

Podczas zabiegu ICOONE laser skóra otrzymuje aż 1 180 bodźców mikrostymulacyjnych na dm2. 

Dzięki temu odbudowuje komórki, wspierając produkcję kolagenu i elastyny, poprawia 

mikrokrążenie krwi i dotlenia tkanki, przyspiesza metabolizm komórkowy oraz stymuluje pracę 

układu limfatycznego, zmniejszając cellulit, obrzęki i stany zapalne. - Warto podkreślić, że laser 

nie niszczy błony komórek tłuszczowych, a jedynie redukuje je, kontrolując ich zawartość i 

objętość. Oddziałuje na głęboko zlokalizowany tłuszcz, nie uszkadzając sąsiednich tkanek i 

naczyń krwionośnych. ICOONE laser jest również zupełnie bezbolesny, o co często pytają nasze 

klientki. Zabieg można wykonać o każdej porze roku - mówi Joanna Ziółkowska-Heymann z 

ReFresh Cosmetic Clinic z Bydgoszczy. 

 

Jak działa ICOONE laser? Medycyna estetyczna jest dziś potrzebna  

Godzinny zabieg rozpoczyna się 20-minutowym programem bazowym na całe ciało. Następnie 

stosuje się 10-minutowe programy ukierunkowane na dany problem terapeutyczny. Zaleca się 

stosowanie od 10 do 15 sesji, a ich częstotliwość zależy od preferencji pacjenta. - Zabiegi 

wykonywane są w opatentowanej technologii Roboderm polegającej na pracy zmechanizowanych 

głowic masujących, wyposażonych w rolki z licznymi mikrootworami. Dzięki temu możliwe jest 

bardzo precyzyjne i dogłębne oddziaływanie nawet na najmniejszy skrawek skóry bez zbędnego 

rozciągania jej czy powodowania urazów - dodaje Joanna Ziółkowska-Heymann. 

 

Dla kogo przeznaczony jest ICOONE laser? 

Zabieg ICOONE laser przeznaczony jest zarówno dla kobiet i mężczyzn bez względu na rodzaj 

czy kondycję skóry. Jak wyjaśnia Joanna Ziółkowska-Heymann: Ta rewolucyjna metoda jest 

idealnym rozwiązaniem dla osób z problemami naczyniowymi i obrzękami, oraz dla tych, którzy 

chcą nadać twarzy młody wygląd bez wizyt u chirurga. Co więcej, to znakomita opcja dla 

walczących z nadmierną tkanką tłuszczową, która jest trudna do likwidacji, a także dla osób 

mających cellulit i tzw. „problem luźnej skóry”. ICOONE laser zaleca się także po liposukcji, 

porodach i zabiegach chirurgicznych. Pomaga także osobom z bliznami, bólem mięśni, pleców lub 
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karku spowodowanymi nieprawidłową postawą ciała oraz tym, którzy uprawiają sport i żyjąc 

intensywnie, oczekują regeneracji. 

 


