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Modelowanie sylwetki Icoone –
jakie efekty można uzyskać?
13 lutego 2018

Twoja sylwetka wymaga korekty? W takim przypadku warto udać się do gabinetu
medycyny estetycznej i skorzystać z nowoczesnych zabiegów na ciało!

W gabinetach medycyny estetycznej możemy skorzystać z szeregu zabiegów
skoncentrowanych na poprawie wyglądu sylwetki. Jednym z nich jest modelowanie
sylwetki Icoone. Na czym dokładnie polega tego rodzaju zabieg i jakich efektów możemy
się spodziewać? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami!

Na czym polega modelowanie sylwetki Icoone?
Zabiegi medycyny estetycznej skoncentrowane na ciele pozwalają na uzyskanie bardzo
dobrych rezultatów. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że modelowanie
sylwetki w gabinecie nie zastąpi zdrowej diety oraz ruchu – to podstawa. Jeśli jednak
figura wymaga niewielkich modyfikacji, profesjonalne zabiegi mogą być strzałem w
dziesiątkę.
Jednym z popularnych zabiegów modelowania sylwetki jest Icoone, który dostępny jest
obecnie w wielu gabinetach na terenie Polski. W Krakowie możemy wykonać go w klinice
Bona Dea: https://bonadea-krakow.net.pl/oferta/icoone-modelowaniesylwetki/.
Zabieg Icoone to bardziej zaawansowana endermologia, czyli masaż podciśnieniowy,
który ma za zdanie poprawę jędrności skóry i usunięcie z niej nadmiaru tkanki
tłuszczowej. W trakcie zabiegu wykorzystuje się masaż bazujący na technologii
Roboderm, która potrafi stymulować każdy milimetr skóry. Warto przy tym wskazać, że
Icoone pozwala nie tylko na modelowanie sylwetki, ale może być stosowany także na
twarz.

Modelowanie Icoone – wskazania:
•

cellulit

•

nagromadzone złogi tłuszczu

•

rozmazane kontury figury i twarzy

•

nadmiernie luźna skóra

•

zmarszczki

•

zamazany owal twarzy

•

obrzęki skóry

•

sztywność mięśni

W trakcie zabiegu skóra i tkanki podskórne są zasysane do głowicy urządzenia. Specjalne
rolki stymulują skórę kompleksowo, więc są w stanie dać o wiele lepsze efekty niż

klasyczny masaż czy też endermologia. Warto przy tym wskazać, że ze względu na swoje
właściwości zabieg Icoone wykonywany jest nie tylko w celach estetycznych, ale również
znalazł zastosowanie w medycynie sportowej oraz fizjoterapii.
Zatem modelowanie sylwetki i twarzy dzięki zabiegowi Icoone pozwala nam na uzyskanie
bardzo dobrych rezultatów wtedy, gdy skóra jest mało jędrna, posiada defekty, a także
wymaga odmłodzenia i rewitalizacji.

Przebieg zabiegu Icoone
Zabieg Icoone dzięki zastosowaniu technologii Roboderm jest wyjątkowo skuteczny.
Wykorzystuje on rolki, które dają mikropęcherzyki pozwalające na mikrostymulację skóry
na twarzy i na ciele. W porównaniu do endermologii jest znacznie skuteczniejszy, co
powoduje, że wybierany jest obecnie coraz częściej.
Zabieg rozpoczyna się od wykonania programu bazowego – podobnie jak w przypadku
klasycznej endermologii. Pierwsza faza zabiegu skoncentrowana jest na ogólnych
potrzebach skóry, na przykład na redukcji cellulitu czy obrzęków. Kolejna faza zabiegu to
program skoncentrowany, który skupia się na konkretnej partii ciała, na przykład na
fałdach skórnych czy zmarszczkach. Dzięki temu pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych
efektów.
Modelowanie sylwetki i twarzy z wykorzystaniem zabiegu Icoone pozwala na aktywizację
metabolizmu tkanek, w tym tkanki tłuszczowej, a także na stymulację produkowania
włókien kolagenowych, które stanowią element „rusztowania” skóry.
Zatem rezultatów zabiegu nie zobaczymy od razu – będziemy musieli wziąć udział w
kompletnym cyklu zabiegowym, który najczęściej składa się od 10 do 15 sesji. Cały cykl
zabiegów Icoone trwa zwykle kilka tygodni w zależności od wskazań lekarza oraz stanu
organizmu i skóry.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu Icoone:
•

wypełniacze – silikon, botoks

•

ciążą w pierwszym trymestrze

•

żylaki

•

stany zapalne organizmu

•

choroby wątroby i nerek

•

choroby nowotworowe

•

przepuklina

Podsumowując, jeśli zależy ci na uzyskaniu efektu skóry gładkiej, bez defektów takich jak
zmarszczki, cellulit, rozmazane kontury, modelowanie sylwetki i twarzy z wykorzystaniem
urządzeń Icoone będzie strzałem w dziesiątkę. To opatentowana technologia o
sprawdzonej skuteczności!

