
Laser, który leczy w BodyIcoone w Kielcach. 
Zlikwiduje obrzęki, zniweluje ból 
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Pomoże pozbyć się świeżych i nowych blizn, rozstępów, obrzęków. Jest polecany po liposukcji, a także na 
zaparcia. Chętnie korzystają z niego sportowcy. - Laser Icoone to rewolucyjne urządzenie, którym możemy 
nie tylko poprawiać wygląd naszego ciała, lecz także leczyć - mówią specjaliści ze studia BodyIcoone 
znajdującego się przy ulicy Solnej 4A/lokal 10 U w Kielcach. 
Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię pozwalającą na precyzyjną pracę na tkance łącznej. 
Zawiera programy medyczne, które umożliwiają szybsze przywrócenie prawidłowego funkcjonowania 
mięśni, układu limfatycznego, naczyniowego, likwidują ból, przyspieszając proces rehabilitacji. Co ważne, 
sam zabieg z użyciem lasera jest niemal bezbolesny.  
 
- Icoone to rewolucyjne urządzenie rekomendowane przez lekarzy. Z jego pomocą możemy likwidować 
blizny, obrzęki, stany zapalne ścięgien, mięśni. Icoone znacząco ułatwia także walkę z rozstępami, 
zaparciami, jest polecany po mastektomii, porodzie, przykurczach. Zmniejsza ból odczuwany po liposukcji, 
koi, gdy mamy problemy z rwą kulszową. Jest też polecany w medycynie sportowej - mówi Magdalena 
Fituch ze studia BodyIcoone.  
 
Laser leczy blizny wielowymiarowo - jego działaniu możemy poddać zarówno świeże blizny, jak i stare. W 
przypadku pierwszych będzie nie tylko zmniejszał stan zapalny oraz obrzęk wokół blizny, lecz także dotleni 
tkanki i przyspieszy gojenie się ran. W przypadku starych - niweluje zrosty, zmniejsza bliznę, poprawia jej 
koloryt, a także elastyczność skóry.  
 
Urządzenie w znacznym stopniu pomoże też rozprawić się z rozstępami. - Dzięki niemu można całkowicie 
pozbyć świeżych rozstępów. Efekt końcowy zawsze jest uzależniony od stanu wyjściowego, ale postępy są 
zdumiewające. Rozstępy traktujemy jak blizny - w fazie zapalnej, co objawia się kolorem czerwonym, 



leczymy jak świeże, w fazie bliznowacenia z kolei, gdy mamy do czynienia z rozstępami białymi, 
postępujemy jak w przypadku blizn starych. To przynosi maksymalne rezultaty, rozstępy stają się znacząco 
mniej widoczne - mówi Magda Fituch.  
 

 
 
Ważnym programem, z którego korzysta duże grono klientek, jest leczenie obrzęków. - Specjalnie 
dedykowany program lasera pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu przez odprowadzenie płynu z 
przestrzeni międzykomórkowej do głównych naczyń limfatycznych. Program ten przynosi też ogromną ulgę 
kobietom po mastektomii, u których nierzadko występuje obrzęk ręki - przyznaje nasza rozmówczyni.  
 
Większy komfort i poczucie ulgi przynosi też program dedykowany paniom po liposukcji. Zmniejsza ból, 
przyspiesza gojenie się ran, zanikanie siniaków, a przy okazji modeluje sylwetkę i pozbywa się tak zwanej 
„luźnej skóry”. Podobne efekty - jędrną skórę bez rozstępów i cellulitu zapewnia program Massmother dla 
kobiet po porodzie. - Dzięki niemu mamy mogą wrócić do formy sprzed ciąży - zaznacza Magda Fituch.  
 
Z lasera korzystać mogą i sportowcy. - To świetna forma odnowy biologicznej, która zapewnia szybszą 
regenerację mięśni, wzmocnienie ich i łagodzenie bólu, popularnych zakwasów. Masaż laserem pełni kilka 
funkcji - rozgrzewa, przygotowując do treningów i zawodów, regeneruje, umożliwiając sportowcom powrót 
do stanu wyjściowego, a także wspomaga leczenie urazów - wymienia nasza rozmówczyni.  
 

 
 


