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Królestwo	odprężenia	

Jeśli myślisz, że dwa tygodnie wolnego w roku, połączone z upragnionym wyjazdem 

wystarczą, aby twoje ciało mogło cieszyć się sprawnością do czasu następnego, jesteś 

w błędzie. Z wiekiem, twoja skóra wymaga coraz więcej atencji. Warto podtrzymywać jej 

blask, szczególnie jeśli jest wypoczęta i promienna po wakacjach.

Stworzony dla całego ciała modelujący zabieg 

Icoone, oparty został na najnowszej technologii, 

która oddziałuje na głębokie warstwy tkanek, 

zapewniając zwiększoną mikrocyrkulację substancji 

odżywczych, a także stymulując pracę komórek tłuszczowych oraz fibroblastów. 

Zabieg ten jest bardzo prosty i można porównać go do przyjemnego masażu. Mimo że 

jednorazowa sesja może już przynieść kojące efekty, dla trwałych i bardziej 

spektakularnych, zaleca się przeprowadzenie serii około 15 zabiegów (codziennie lub 

dwa, trzy razy w tygodniu).

Osoba poddająca się zabiegowi Icoone musi założyć specjalny, ochronny, uciskowy 

strój. Podczas procedury na ciało oddziałują dwie głowice, które dostarczają 

przyjemnych doznań i dodatkowo zapewniają uzyskanie pożądanych efektów.

Icoone polega na wykorzystaniu stymulacji mikropęcherzykowej, w rezultacie której 

dochodzi do zmniejszenia zwłóknienia tkanki, zwiększenia produkcji kolagenu oraz 

pobudzenia procesu lipolizy. Podczas zabiegu skóra jest regenerowana i następuje znaczna poprawa jej wyglądu. Icoone 

jest w sposób szczególny dedykowany dla osób borykających się z problemami luźnej skóry, rozszerzonych naczynek, 

cellulitem, zatrzymywania wody w organizmie, czy nadmiernej tkanki tłuszczowej.

Dzięki specjalnej głowicy, zabieg Icoone może być również wykonywany na wrażliwej skórze twarzy, szyi i dekoltu. 

Urządzenie, które wykorzystywane jest podczas zabiegu oferuje szeroką gamę programów odpowiednich dla każdego 

problemu. Można dzięki niemu modelować

sylwetkę powyżej pępka, brzuch po ciąży, barki i ramiona, czy nogi, podnosić pośladki oraz przeprowadzać zabiegi 

wygładzające skórę twarzy, czy kuracje przeciwdziałające właśnie luźnej i cienkiej skórze na twarzy, szyi oraz dekolcie.

Szczególnie modnym w ostatnim czasie zabiegiem, przeprowadzanym głównie z myślą o przemęczonych osobach jest 

„Złoty piasek”. Wpływa on pozytywnie na kondycję skóry odżywiając ją i wygładzając. Niesamowite połączenie złotego 

błota z Arizony, alg oraz miedzi, magnezu i cynku sprawia, że zabieg wzmacnia i chroni skórę. Ponadto odpręża i 

przynosi ulgę skołatanym nerwom. Czerwone algi oraz złote błoto delikatnie otulają ciało i działają kojąco na 

podrażnienia. Dodatkowo składniki te błyskawicznie wyszczuplają, redukują cellulit oraz tkankę tłuszczową. Połączenie 

maski błotnej oraz algowej stymuluje odbudowę skóry właściwej oraz utrzymuje jej równowagę dzięki mikroelementom. 

Algi czerwone dostarczają skórze wapnia i magnezu, które to mają właściwości remineralizujące oraz stymulujące 

mikrokrążenie krwi. Po zabiegu skóra staje się dotleniona, oczyszczona oraz dogłębnie nawilżona. Miedź poprawia 

jędrność oraz elastyczność skóry. Cynk działa zaś kojąco i niweluje jej podrażnienia, a także skutecznie zapobiega 

gromadzeniu się bakterii.

Na początku zabiegu ciało jest dokładnie oczyszczane np. peelingiem. Następnie jest spłukiwane, bądź wycierane 

ciepłymi, wilgotnymi, bawełnianymi ręcznikami. W kolejnym etapie procedury nakładana jest błotna papka o złotawym 

kolorze. W celu wzmocnienia działania maski, ciało owijane jest folią kosmetyczną, która zapobiega ulatnianiu się 

substancji aktywnych zawartych w złotym błocie. Po około 20 - 30 minutach, zastygła masa jest zdejmowana z ciała, a 

ubrudzona osoba udaje się pod prysznic, gdzie używając aromatycznych płynów zmywa pozostałości maseczki. Zabieg 

kończy się relaksującym masażem i wtarciem olejków nawilżających w ciało. Po całym zabiegu dana osoba czuje się 

wypoczęta, a jej ciało jest odprężone oraz głęboko odżywione.
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