Icoone Laser i bandaże Arosha - poznaj skuteczne terapie
zwalczania cellulitu
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Jeśli tak jak większość kobiet masz problem z cellulitem i chcesz się go w końcu skutecznie pozbyć,
zacznij działać już teraz by wiosną cieszyć się gładkim ciałem. Walka o smukłe nogi i pośladki wymaga
dobrego planu i czasu. Właścicielka marki Kamea w Elblągu podpowiada, jak z tej walki wyjść
zwycięsko.
- Cellulit traktuje się bardzo często jako przypadłość zarezerwowaną wyłącznie dla kobiet z nadwagą.
Niestety problem ten dotyka nawet 80. proc. kobiet. Wbrew pozorom nie musi on być skutkiem otyłości.
Znacznie większą rolę odgrywa tutaj tryb życia, nieodpowiednia dieta, brak ruchu, wahania hormonalne oraz
nadmiar stresu. Oliwy do ognia dolewają czynniki genetyczne - podkreśla Dorota Konończuk, kosmetolog i
właścicielka salonu Kamea.
Metod walki z tym problemem jest wiele.
- Najprościej byłoby oczywiście cellulitowi zapobiegać. Jeśli problem się już jednak pojawił, trzeba wdrożyć
odpowiednie działania. W przypadkach, gdy stadium cellulitu jest bardziej zaawansowane lub gdy liczymy na
pewny i stosunkowo szybki efekt, trzeba zdecydować się na silniejsze zabiegi a najlepiej na kurację łączoną wyjaśnia Dorota Konończuk.

Kamea przedstawia czytelniczkom Elbląskiej Gazety Internetowej Portel.pl
dwie bardzo skuteczne metody doprowadzenia swojej sylwetki do sezonu
wiosennego i pierwszego plażowania na Mierzei:
Icoone Laser został uznany przez kobiecy magazyn Twój Styl za
najskuteczniejszy zabieg na jędrną i atrakcyjną sylwetkę! W Elblągu
urządzenie dostępne jest tylko w Kamea. Icoone Laser jest innowacyjną
opatentowaną technologią, która łączy energię lasera diodowego, światła
LED oraz masażu podciśnieniowego w jednej głowicy Roboderm®.
Połączenie opatentowanych i certyfikowanych przez FDA technik pozwala na
niezwykle skuteczne i kompleksowe modelowanie całego ciała podczas
jednego zabiegu. Skuteczność urządzenia Icoone Laser potwierdzona jest
badaniami klinicznymi. Icoone Laser przeznaczony jest do redukcji cellulitu,
modelowania sylwetki, redukcji głęboko zlokalizowanych złogów tłuszczu,
ujędrniania.

Arosha to z kolei linia zabiegowa na ciało przechodząca obecnie swoją świetność we Włoszech. Z zabiegów
tych można korzystać również w elbląskim salonie Kamea. Kluczowym produktem Arosh’y są bandaże
wykonane z delikatnej bawełny, nasączonej aktywnymi składnikami. Podczas zabiegu aktywne składniki
uwalniają się i stopniowo penetrują w głąb skóry. Bandaże Arosha wskazane są szczególnie przy: cellulicie,
utracie napięcia i elastyczności skóry, nadwadze, oraz w każdym przypadku, gdy chcemy poprawić jakość
skóry.
Zapraszamy do sprawdzenia rekomendacji dla Icoone
Laser: http://www.icoone.pl/rekomendacje.php oraz opinii o zabiegach Arosha na kobiecych forach
internetowych i późniejszej rezerwacji wybranego zabiegu w Kamea.
Jeśli nie wiesz, który zabieg będzie najlepszy na Twój problem zadzwoń do Kamea i umów się na bezpłatną
konsultację. Chętnie pomożemy w doborze najskuteczniejszej terapii.

Kamea
Nowoczesna kosmetologia & medycyna estetyczna
Elbląg, ul. Gołębia 1 (park Planty, przy fontannach)
Rezerwacja zabiegów tel. 55 611 41 11
www.salonkamea.pl
Rezerwacja zabiegów oraz pytania i odpowiedzi także przez Messengera Kamea
www.facebook.com/salonkameaelblag
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