
 

ICONNE – zabieg modelujący na ciało i twarz  

 

Iconne to zabieg stworzony dla całego ciało, oparty jest na najnowszej 

technologii, która oddziałuje na głębokie warstwy tkanek. Zapewnia 

zwiększoną mikrocyrkulację substancji odżywczych. Stymuluje pracę 

komórek tłuszczowym oraz fibroblastów. Zabieg jest bardzo prosty i 

można go porównać do przyjemnego masażu. 

 

 

 

Już pojedynczy zabieg może przynieść efekty, niemniej jednak dla trwałych i spektakularnych efektów 

warto jest poddać się sesji ok. 15 zabiegów (2 do 3 razy w tygodniu lub całej serii 15 zabiegów 

wykonywanych codziennie). 

 

Przed zabiegiem zakładany jest specjalny, ochronny, uciskowy strój. Podczas procedury na ciało 

oddziałują dwie głowice Robotwins, które dostarczają przyjemnych doznań i dodatkowo zapewniają 

uzyskanie efektów.  

 

Iconne polega na wykorzystaniu stymulacji mikropęcherzykowej, w rezultacie której dochodzi do:  

- zwiększenia mikroobiegowego przepływu krwi,  

- udrożnienia przepływu limfy,  

- uaktywnienia fibroblastów. 

 

Do głównych rezultatów zabiegu można zaliczyć: 

 - zmniejszenie zwłóknienia tkanki, 

 - zwiększenie produkcji kolagenu, 

 - pobudzenie procesu lipolizy. 

 

Podczas zabiegu skóra  

jest regenerowana i następuje znaczna poprawa jej wyglądu  

. Iconne jest w sposób szczególny dedykowany dla osób borykających się z problemem: 

 - luźnej skóry, 

 - rozszerzonych naczynek, 

 - cellulitem, 

 - zatrzymywania wody w organiźmie, 



 - nadmiernej tkanki tłuszczowej. 

 

Dzięki specjalnej głowicy zabieg Iconne 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, 

 - podnosić pośladki, 

 - modelować barki, ramiona, 

 - modelować brzuch po ciąży, 

 - modelować nogi, 

 - przeprowadzać zabiegi wygładzające skórę twarzy, 

 - przeprowadzać zabiegi przeciwdziałające luźnej i cienkiej skórze na twarzy, szyi i dekolcie. 

 

Orientacyjny koszt zabiegu od 100 PLN. 

 

 

 

dodaj komentarz  poleć znajomemu 

 

 

anoli101 napisała:  

2011-01-21 07:45:09  

Świetna sprawa ,warto spróbować - tymbardziej ,że cena jest w miare do zaakceptowania a rezultaty 

moga być wspaniałe  

 

 

kikrame napisała:  

2011-01-20 09:30:58  

Ciekawy zabieg, taki nieinwazyjny i przyjemny. Lużna skóra i rozszerzone naczynka mam i ja. Cena 

zachęca do skorzystania z tej formy poprawy sylwetki i samopoczucia.  

 


