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Kamea wprowadza włoskie urządzenie Icoone do modelowania sylwetki oraz ujędrniania skóry twarzy 
i ciała. Skuteczność zabiegów Icoone jest potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi, a do 
korzystania z zabiegów przyznają się w wywiadach takie gwiazdy jak: Joanna Krupa, Maja Sablewska, 
Anna Mucha, a także Gwyneth Paltrow. Icoone likwiduje cellulit, zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, 
obrzęki limfatyczne, sztywność mięśni oraz wszelkie objawy starzenia się skóry. 

- Seria zabiegów Icoone daje świetne efekty. Skutecznie wyszczupla, likwiduje cellulit, podwójny podbródek, 
podnosi pośladki, ujędrnia skórę na brzuchu, biuście itp. Efektem zabiegów przy użyciu Icoone jest uaktywnienie 
układu limfatycznego i układu krążenia, przywrócenie prawidłowego metabolizmu, pobudzenie wymiany 
międzykomórkowej, rozbicie tkanki tłuszczowej oraz wymodelowanie sylwetki. Urządzenia Icoone można 
spotkać w renomowanych klinikach dużych miast zarówno w Polsce jak i na świecie. Miło mi zatem 
poinformować elblążanki, że ten zabieg jest teraz dostępny również w naszym mieście. Zapraszam i polecam 
zabieg Icoone, rynkową nowość w Elblągu - zapowiada właścicielka i kosmetolog w Kamea Dorota Konończuk. 
Zabieg już można rezerwować telefonicznie 55 611 41 11 
      
     Wielka rewolucja, którą reprezentuje Icoone to opatentowana metoda pracy na tkance łącznej i leczenia 
skóry. Icoone jest urządzeniem wykorzystującym w swojej pracy masaż próżniowy wykonywany przy pomocy 
specjalnych głowic z rolkami masującymi posiadającymi liczne mikrootwory. Skuteczność aparatu wynika z jego 
dokładności i wysokiej precyzji, dzięki którym każdy milimetr ciała poddawany jest mikrostymulacji. Pomimo 
dużej ilości impulsów skóra nie ulega otarciom, podrażnieniom ani rozciąganiu. Zabiegi są komfortowe i poza 
efektami wizualnymi zapewniają także uczucie zrelaksowania. Masaż próżniowy w technologii Roboderm ma 
charakter wielowymiarowy i obejmuje nawet najbardziej niedostępne obszary tkanek. 
      
     Icoone jako jedyne urządzenie jest w stanie w sposób bardzo delikatny i bezpieczny wpłynąć na ujędrnienie i 
lifting piersi. Pobudzane są głębokie warstwy skóry, przez co następuje zwiększona praca fibroplastów a tym 
samym produkcja elastyny oraz kolagenu. Takie działanie wpływa na zachowanie młodego wyglądu piersi. 
Zabieg ten ma również działanie lecznicze: poprawia cyrkulacje krwi i limfy, odblokowuje kanaliki limfatyczne. 
      
     - Icoone jest również rewelacyjnym zabiegiem dla osób pragnących nadać swojej twarzy młody i zdrowy 
wygląd bez interwencji chirurga. Powoduje efekt liftingu i ujędrnienia skóry bez użycia igły i skalpela nawet w tak 
delikatnych obszarach jak np. skóra wokół oczu. To przede wszystkim na skórze twarzy, szyi i dekoltu widać 
upływ lat, ślady po słońcu czy skutki wahań hormonalnych. Dzięki nowoczesnej technologii Icoone efektywnie 
zminimalizujemy konsekwencje tych czynników - dodaje właścicielka Kamea, jedynego miejsca w Elblągu, gdzie 
dostępny jest zabieg Icoone. 
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     Jak wygląda zabieg Icoone? 
     Najpierw pacjent zakłada specjalny elastyczny kombinezon, dopiero wówczas skóra może zostać poddana 
stymulacji urządzeniem. Dokonuje się ona za pomocą dwóch specjalnych głowic i przebiega dwufazowo:  
      
     etap pierwszy tzw. Basic - każdy zabieg rozpoczyna się 20-minutowym programem bazowym na całe ciało z 
odpowiednio dobranym programem terapeutycznym z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta oraz 
stanu i kondycji jego skóry (np. skóra naczyniowa, delikatna, luźna). Ten etap zabiegu może mieć np. działanie 
drenujące, które przygotuje ciało do etapu drugiego. 
      
     etap drugi tzw. Fokus - Następnie stosujemy 10-minutowe programy lokalne czyli tzw. fokusy, które skupiają 
się na konkretnej części ciała (np. brzuch, plecy, wewnętrzna strona ud, zewnętrzna strona ud, pośladki itp) i 
konkretnym problemie terapeutycznym (np. redukcja złogów tłuszczowych, ujędrnianie skóry, redukcja cellulitu i 
inne). Ilość fokusów zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może wynosić od 1 do max 4 przy jednym 
zabiegu. 
     W celu optymalizacji efektów zaleca się przeprowadzenie od 8 do 10 zabiegów Icoone.  
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