Hej kochane, dzisiejszy post dotyczy specjalistycznych zabiegów na ciało, które – wbrew pozorom
– wcale nie muszą dotyczyć wyłącznie osób z dojrzałą skórą.
Cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, luźna skóra (np. po porodzie lub intensywnym
odchudzaniu), obrzęk limfatyczny, blizny, rozstępy, sztywność mięśni… wszystkie te
niedoskonałości i uciążliwe przypadłości można teraz szybko i bezboleśnie zlikwidować dzięki
Icoone – czyli zabiegowi, który jest rewolucyjna metodą pozwalającą na leczenie skóry przez aktywną
mikrostymulację. Mówiąc prościej: rewolucyjnie skonstruowane, mechaniczne, masujące głowice są w
stanie dogłębnie zadziałać na każdy fragment skóry. Znamienne jest to, ze Icoone działa wyłącznie na
„problemy” skóry, nie uszkadzając zdrowych tkanek i nie rozciągając zdrowej skóry (co niestety często
zdarza się przy innych zabiegach oferowanych przez medycynę estetyczną). Zabiegi na ciało Icoone
wykorzystują nowoczesną technologię Roboderm, która stanowi przełom w „naprawianiu”
niedoskonałości ciała.
Osobiście nie byłam poddana takim zabiegom, ale moja starsza siostra – owszem. Bardzo cierpiała z
powodu nagromadzonego przez okres ciąży cellulitu oraz nadmiaru tkanki tłuszczowej na brzuchu, która
została jej po porodzie i nie chciała zniknąć nawet po intensywnych ćwiczeniach.
Wykupiła sobie pakiet 10 zabiegów i muszę przyznać, że byłam zafascynowana tym, jak zmienia się jej
ciało i naprawia skóra. Właściwie już po 5 zabiegach miała świetny brzuch, a po 10 cellulit z całych nóg
zniknął bezpowrotnie.
Icoone to bezinwazyjna metoda (żadnych igieł ani nakłuć), która daje świetne rezultaty nawet w
przypadku bardzo problematycznych zmian skórnych. Technologia Roboderm dosłownie modeluje
waszą sylwetkę. Widać to z zabiegu na zabieg, który – w zależności od wielkości miejsca na ciele które
chcemy poprawić – trwa od 40 do 60 minut. Znamienne jest to, że naprawdę działa, widziałam jak Icoone
rozprawia się z obwisłymi fałdkami skóry, zwalcza cellulit i wygładza naskórek. Polecam wszystkim
dziewczynom, które przegrywają walkę z rozstępami, wałeczkami, obwisłą skórą lub cellulitem.
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