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 Home  Piękna mama  Uroda  Zabieg na ciało ICOONE  
 

Zabieg na ciało ICOONE  

Oferta Kliniki La Perla została wzbogacona o nowy 

zabieg ICOONE. 

Inauguracja jedynego dostępnego na polskim rynku 

aparatu ICOONE odbyła się w dniu 11 Urodzin 

Kliniki La-Perla. ICOONE, to następca słynnej, 

cenionej i lubianej LPG Endermologie.  ICOONE to 

Endermologia przyszłości! 

 

Postęp naukowy pozwolił na zastosowanie zarówno 

rewolucyjnej jak i bezinwazyjnej technologii 

„Roboderm”, opartej na nowej metodzie stymulacji 

mikropęcherzykowej. Zabiegi ICOONE powodują 

zwiększenie mikroobiegowego przepływu krwi i 

przepływu limfatycznego, uaktywniając ruch 

włókienek oraz stymulując fibroblasty. Rezultaty 

widoczne są już od pierwszego zabiegu- zmniejsza 

się zwłóknienie tkanki, pobudzona jest produkcja 

lipolizy i kalogenu. Skóra regeneruje się, jest 

bardziej jędrna i stonowana.  

 

Została zwiększona powierzchnia skóry poddawana 

zabiegowi poprzez wprowadzenie pracy na dwóch 

głowicach jednocześnie. ICOONE został 

wzbogacony również o nowe funkcje i programy, 

dzięki czemu możemy jeszcze skuteczniej 

oddziaływać na ciało i na konkretne zmiany w 

tkance łącznej. 

 

ICONE oferuje programy  na ciało koncentrujące się na: 

uźnej skórze  

cellulicie wodnym  

ellulicie tłuszczowym  

zastoju, zatrzymaniu wody w organizmie  

problemie z naczynkami  

wyszczupleniu- cienka skóra  

wyszczupleniu/produkcji nowego kalogenu/ ujędrnieniu  

relaksie  

Dodatkowo elementem zabiegu jest program na wybraną część ciała: 

Silluetle – górna część ciała powyżej pępka – modelowanie sylwetki  

Model plus – podniesienie pośladków, pośladki brazylijskie  

Remod – kolana, łydki:  luźna skóra, obrzęki limfatyczne, opuchlizna, ujędrnienie, wyszczuplenie  

High plus – plecy, ręce, barki – modelowanie  

Men -zone – brzuch, oponka, boki, odchudzanie  

(8 głosów) 

Lubię to! Zarejestruj się to see what your friends like.

Badania 

 

 

Porady 

 

 

Dieta 

 

 

Przebieg ci ąży 
 

 

Jakie badania należy wykonać w czasie ciąży?

Czym jest echo serca płodu?

Kalendarz badań w ciąży

ECHO serca płodu

Kiedy występuje konflikt serologiczny?

Karta ciąży 

Wczesne objawy ciąży

Zagrożenia ciąży

Ciąża a wady wzroku 

Skurcze łydek w ciąży 

Stan przedrzucawkowy 

Zagrożona ciąża to nie wyrok

Kwas foliowy a metafolina

Świąteczne menu w ciąży 

Pierwiastki przyjazne przyszłym mamom

Czy w ciąży mozna pić kawę?

Ciąża a dieta wegetariańska

Co jeść, kiedy trzeba jeść za dwoje?

Zaloguj Załóż swoje konto! Szukaj Rozmiar tekstu

Wtorek 4  Stycznia 2011 - Imieniny obchodz ą: 
Angelika, Aniela, Benedykta, Eugeniusz, Grzegorz, Izabela, Tytus 
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Abdoton – brzuch po ciąży, ujędrnienie  

Armton – ramiona, pelikany  

Intone – odchudzanie nóg, głównie wewnętrzna strona, modelowanie uda  

Fat zone – odchudzanie nóg, głównie zewnętrzna strona- bryczesy  

Ponadto ICOONE to nie tylko zabiegi na ciało! Za pomocą specjalnej głowicy otrzymamy rewelacyjne 

efekty wykonując zabieg na twarzy, szyi czy dekolcie!!! Mikropęcherzykowa stymulacja ICOONE wywiera 

intensywne działanie na fibroblasty, które wpływają na pobudzenie produkcji elastyny i kalogenu. Zabieg 

ICOONE na twarz to wysoka skuteczność, odbudowa tkanki łącznej oraz redukcja zmarszczek i luźnej 

skóry. Działanie drenujące i zwiększenie mikroobiegowego przepływu krwi dotlenia i odżywia  skórę 

utrzymując  ją stonowaną i promienną. 

 

Na twarz, szyję i dekolt polecamy programy: 

Neck face 1 (cienka i luźna skóra, głębokie zmarszczki, poprawa owalu twarzy, dotlenienie)  

Neck Face 2 (luźna skóra, stymulacja produkcji elastyny i kolagenu, płytsze zmarszczki, grubsza 

skóra niż dla programu 1)  

Zabieg ICOON wykonywany jest w Klinice La-Perla przy ul. Wilczej 22a w Warszawie 

Tel. 22 625 70 00 e-mail: wilcza@la-perla.pl   

www.la-perla.pl  

 

Komentarze (0)  
 

 
Twój Komentarz 

 

 

mniejszy | większy 

Subskrybuj przez mail (Wyłącznie zarejestrowani użytkownicy)  

 

Poniżej Wpisz Kod bezpieczeństwa 

  

   

  

« poprzedni artykuł    następny artykuł »  

Zobacz równie ż 

Makijaż na karnawał  

Piękna skóra w ciąży  

Dbajmy o ciało zgodnie z wiekiem  

Zadbaj o siebie na święta  

Światło, które leczy i odmładza  

Zabieg modelujący usta  

Badanie Dove „Kobiece Piękno” 2010  

Odmładzająca siła uśmiechu  

Co warto wiedzieć o depilacji laserowej?

Sposób na zdrowe i błyszczące włosy  

Ustaw jako ulubiony Zakładki Wyślij toWyświetleń: 131

 na   

Śledź komentarze tego artykułu 

                 

 

Poród 

 

 

Po porodzie 

 

 

Nowi w klubie 

     

      
Pokaż wszystkich 

Jeste ś w ci ąży? Przeczytaj! 

Torba dla mam Ju Ju Be All 

Nowoczesny kalendarz ci ążowy 

Jak uniknąć ryzyka cesarskiego cięcia 

Poród bez znieczulenia - nasze porady na 

naturalny poród 

Nacięcie krocza 

Czerpiąc osobistą moc z porodu 

Epino - poród bez nacięcia

Ułożenie pośladkowe

Czy karmienie piersią chroni przed ciążą?

Co dzieje się po porodzie?

Baby blues

Plan dnia idealnej mamy 

Połóg - co Cię może zaskoczyć?

Co prowadzi do depresji poporodowej?

Medycyna jest jedną z 

najszybciej rozwijających się 

dziedzin naszego życia. 

Każdego dnia naukowcy 

opracowują nowe techniki i 

metody leczenia. 

Każda mama wie jak ważna 

jest dobrze spakowana torba 

dla dziecka, kiedy oboje 

ruszają, na krótki spacer, czy 

na dłuższą wycieczkę. Musi 

się  tam znaleźć mnóstwo rzeczy. 

BabyKick pierwszy 

innowacyjny kalendarz 

ciążowy oraz cyfrowe 

rozwiązanie do liczenia 

ruchów płodowych, 

zaprojektowany przez 

położników dla przyszłych 

mam. 
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W naszym sklepie

Zegarek 

klepsydra 
KWID 

Kid'Sleep   

Cena:  129,00zł  

Ręcznik 

Cuddlemoo od 
Cuddledry   

Cena:  159,00zł  

Pojemnik Bin-

Go Soft Skip 
Hop   

Cena:  89,00zł  

 

 

Na skróty: badania w ciąży pielęgnacja dziecka porady ciąża badania usg dieta wczesne, pierwsze objawy ciąży ciąża pozamaciczna kalendarz badań kalkulator ciąża tydzień 

po tygodniu - przebieg narodziny dziecka połóg poród naturalny przeciwwskazania uroda w ciąży porady 

 

Copyright © 2007 - 2009 Ciąża, Badania w ciąży, Dieta : Baby-Shower.pl. 

Realizacja michaelpetters.com 

REDAKCJA  
redakcja(at)baby-shower.pl 

REKLAMA  
kasia.pawlowska(at)baby-shower.pl 

WSPÓŁPRACA  
redakcja(at)baby-shower.pl 
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