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Cellulit, tkanka tłuszczowa zlokalizowana w problematycznych miejscach i wiotka skóra mogą 
zniknąć już po miesiącu. Wystarczy, że skorzysta się z serii zabiegów ICOONE. 

Czym jest ICOONE? 

ICOONE to urządzenie służące do wykonywania masażu próżniowego. Masaż jest wykonywany za 
pomocą technologii Roboderm, polegającej na pracy głowic masujących z rolkami wyposażonymi w 
liczne mikrootwory. Urządzenie posiada dwie głowice, docierające nawet w trudno dostępne obszary 
ciała. Dzięki nim efekty zabiegów pojawiają się szybciej, a sam zabieg trwa krócej. Każdy fragment 
skóry jest precyzyjnie i dogłębnie stymulowany w sposób delikatny, odpowiedni nawet dla kobiet ze 
skłonnością do pękania naczynek. ICOONE jest sterowane podciśnieniem, dzięki czemu stymulacja 
skóry może być dowolnie centralizowana lub rozpraszana. Sam zabieg jest przyjemny dla kobiety, 
gdyż system chłodzący wbudowany w urządzenie niweluje ból i dyskomfort. Z zabiegów ICOONE można 
skorzystać w http://www.dermedik.pl. 

Jakie są efekty stosowania ICOONE? 

Dzięki zabiegom ICOONE napięcie, elastyczność i wygląd skóry poprawiają się. Ciało staje się wyraźnie 
wyszczuplone, znika uporczywy cellulit, a samopoczucie fizyczne i psychiczne kobiety poprawia się. 
ICOONE jest rekomendowany jako zabieg zmniejszający wiotkość skóry po liposukcji, a także w celu 
leczenia oparzeń, blizn i redukowania obrzęków. Ponadto może stanowić dopełnienie innych 
zabiegów, służących modelowaniu sylwetki. 

Efekty stosowania ICOONE pojawiają się już po pierwszym zabiegu, jednak po wykonaniu serii 10 
zabiegów w odstępach 2-3 dni, ciało nabiera młodego i zgrabnego wyglądu na długi czas. Fankami 
zabiegu są kobiety znane ze świata telewizji, między innymi Joanna Krupa, Anna Mucha i Maja 
Sablewska, które zgodnie podkreślają, że dzięki ICOONE ich ciało wygląda perfekcyjnie. 

Komu polecane są masaże próżniowe ICOONE? 

Korzystanie z masażów ICOONE jest polecane paniom mającym głęboko zlokalizowaną tkankę 
tłuszczową, która jest oporna na stosowanie diet i ćwiczeń fizycznych. Zabieg sprawdza się również u 
kobiet po liposukcji, mających luźną skórę po odchudzaniu lub ciąży i pragnących nadać ciału młody i 
zdrowy wygląd bez interwencji chirurgicznej. Ponadto masaże próżniowe zaleca się w przypadku 
nadmiernego zatrzymywania wody, blizn, bóli mięśni, pleców i karku oraz prowadzenia intensywnego 
trybu życia. ICOONE może być także stosowany u pań uprawiających wyczynowo sport, mających 
problemy z pozbyciem się cellulitu pomimo dużej aktywności fizycznej. 

 


