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Choć nie wiadomo jak bardzo byśmy chcieli zatrzymać czas i proces starzenia się skóry, bez odpowiednich 
zabiegów, nie jesteśmy, w stanie w żaden sposób temu zaradzić. Jak zredukować tkankę tłuszczową? Co zrobić z 
wiotką skórą? Z jakich zabiegów skorzystać? Z pewnością te i wiele innych pytań, zadają sobie kobiety, które 
zauważyły nieodwracalne zmiany na swoim ciele. Na szczęście kosmetologia i medycyna estetyczna stale się 
rozwijają, dlatego w dzisiejszych czasach bez problemu możemy zatrzymać starzenie się skóry. W naszym 
najnowszym artykule opisujemy popularny Zabieg Icoone, który pokochało wiele osób, w tym także mężczyzn! 

ABC zabiegu Icoone 
Zabieg Icoone na twarz oraz inne parte ciała to innowacyjne rozwiązane, które wykorzystuje masaż specjalnymi 
rolkami pod ciśnieniem. Zapewnia to kompleksowe działanie na tkanki, dzięki czemu możemy pożegnać się tkanką 
tłuszczową oraz uciążliwym cellulitem. Lifting twarzy i ciała, zmniejszenie zmarszczek oraz zahamowanie procesu 
starzenia się skóry, to dodatkowe możliwości Icoone. 

 

Przykładowe wskazania do zabiegu: 

• cellulit, 

• obrzęki limfatyczne, 

• kłopoty z mikrokrążeniem, 

• nadmiar tkanki tłuszczowej, 

• wiotka skóra, 

• blizny pooperacyjne. 

 

Icoone efekty: 

• poprawa krążenia krwi, 

• redukcja tkanki tłuszczowej, 

• wyeliminowanie obrzęków limfatycznych, 

• ujędrnienie skóry, 

• dotlenienie ciała, 

• redukcja blizn. 
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Efekty zabiegu widoczne są gołym okiem już po pierwszej wizycie jednak, aby całkowicie wyeliminować dany 
problem, należy skorzystać z serii zabiegów. Ceny zabiegów są o wiele atrakcyjniejsze, gdy zakupujmy je w 
pakiecie. Szczegółowe informacje na temat ilości zabiegów z pewnością powinien podać kosmetolog, który 
wykonuje kurację. Wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób najlepiej przygotować się do zabiegu? Dużym 
plusem z pewnością jest to, że do zabiegu Icoone nie musimy przygotowywać się w żaden sposób. 

Jak wygląda skóra po zabiegu? 
Zabieg w żaden sposób nie jest inwazyjny, dlatego chwilę po wizycie może uwydatnić się zaczerwienie i 
podrażnienie skóry, co jednak powinno ustąpić po kilku godzinach. Zatem w żaden sposób nie należy się obawiać o 
swój wygląd, czy kondycję ciała. 

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do zabiegu? 
W przypadku tego typu zabiegów przeciwwskazania są naprawdę minimalne. Brak inwazyjności zapewnia 
możliwość skorzystania z kuracji praktycznie każdemu. Wśród najpopularniejszych przeciwwskazania warto 
wyróżnić: 

• ciąża oraz karmienie piersią, 

• nowotwory, 

• infekcje bakteryjne i wirusowe skóry np. grzybica, 

• miejscowe stany zapalne i przerwanie ciągłości skóry w obszarze, na którym wykonywany będzie zabieg. 

Istnieje wiele sposobów na to, aby zatrzymać proces starzenia się skóry. Z pewnością przytoczone przez nas 
przykłady pozwolą na zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat zabiegów Icoone. Brak inwazyjności 
oraz działania lasera z pewnością pozwala na skorzystanie z masażu każdemu, kto che pozbyć się cellulitu, tkanki 
tłuszczowej, blizn lub wiotkiej skóry. 

 


