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Jak efektywnie, szybko i bez zbędnych wyrzeczeń pozbyć się zbędnych centymetrów, mankamentów swojego 

ciała i odzyskać jędrność i gładkość skóry? 

Jedną z najskuteczniejszych technologii, która zdobyła uznanie na całym świecie jest masaż 

endermologicznyICOONE, wykorzystujący podciśnienie skierowane bardzo precyzyjnie na tkankę łączną. Jest 

to technologia skierowana na walkę z cellulitem, głęboko zlokalizowanym tłuszczem oraz wszelkimi objawami 

niedoskonałości oraz starzenia się skóry. 

 

Jak wygląda zabieg? 

Najpierw pacjent zakłada specjalny elastyczny kombinezon, następnie zaś dopiero skóra może zostać poddana 

stymulacji urządzeniem. Dokonuje się ona za pomocą dwóch specjalnych głowic i przebiega dwufazowo. 

W pierwszej kolejności stosowany jest drenaż, który kompleksowo poprawia stan skóry. Następnie zaś stosuje się 

Fokus, mający za zadanie przeciwdziałać konkretnemu problemowi. Zabiegi z wykorzystaniem urządzenia Icoone 

błyskawicznie wyszczuplają, ujędrniają, podnoszą pośladki oraz wspomaga wymianę międzykomórkową. Efektem 

zabiegów jest stymulacja unaczynienia, uaktywnienie układu krążenia, rozbicie tkanki tłuszczowej oraz 

przywrócenie prawidłowego metabolizmu i wymodelowanie sylwetki. Programy medyczne pozwalają zlikwidować 



blizny i oparzenia, zwiększyć jędrność skóry po liposukcji, pozbyć się żylaków i naczynek. Urządzenie posiada 

również program stworzony specjalnie dla mężczyzn. 

 

Efekty Icoone 

 Usuwanie różnych rodzajów cellulitu – wodnego, włóknistego i 

tłuszczowego. 

 Ujędrnianie skóry, poprawa jej elastyczności, napięcia i ogólnego 

wyglądu. 

 Masaż drenujący, pobudzający krążenie krwi i limfy. 

 Lepsze dotlenienie skóry. 



 Likwidacja blizn i oparzeń. 

 Redukcja pękających naczynek i żylaków. 

 Poprawa sylwetki kobiet po porodzie. 

 Modelowanie ciała i przywracanie sylwetce odpowiednich proporcji. 

 Wyszczuplanie z natychmiastowym efektem. 

 



 

Aby osiągnąć spektakularne rezultaty niezbędne jest ukończenie całego cyklu zabiegowego [od 5 do 15 

sesji], 2 do 3 razy w tygodniu. Po skończeniu serii zabiegowej, zalecane jest przeprowadzanie 1 zabiegu 

miesięcznie dla utrzymania efektu. 

Mój zabieg został wykonany w klinice dermatologii i kosmetologii laserowej SKIN-MED w Bydgoszczy :) już nie 

mogę doczekać się kolejnej wizyty :) 

Mam nadzieje, że informacje na temat zabiegu okazały się przydatne. A Wy słyszeliście już o zabiegu 

Icoone? Korzystacie z niego? Zachęcamy do komentowania :) 
 


