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Icoone jest cały czas prawdziwą innowacją w mojej klinice.
W porównaniu do innych technoologii ze zmotoryzowanymi
rolkami, na których pracowałam wiele lat…
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wyposażone w podstawowy sprzęt kosmetyczny wypierane zostają przez nowoczesne
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Unikalne uczucie
dobrego samopoczucia
I komfortu, spektakularne
rezultaty w o połowę
krótszym czasie!

”

salony. Polki znane są w Europie z tego,
iż bardzo o siebie dbają, nawet przy zdecydowanie mniejszych zasobach finansowych,
są dobrze ubrane, uczesane i mają świetlistą
cerę. Odwieczna pogoń za pięknem, luksusem również przyczyniły się do rozwoju
nowoczesnej kosmetologii, trendu systematycznego korzystania z usług poprawiających
urodę, powstrzymujących procesy starzenia, pomagających zrzucić zbędne centymetry w obwodach ciała. Oferta gabinetów
z roku na rok powiększa się, co raz powstają
nowe placówki z bogatą ofertą, niestety nie

FRAKCYJNA MULTI MIKROSTYMULACJA
PRZEZNACZONA DO WALKI Z CELLULITEM,
LOKALNYMI ZŁOGAMI TŁUSZCZU I LUŹNĄ SKÓRĄ
Icoone precyzyjnie
odpowiada na
prawdziwe potrzeby
Twojej skóry i potrzeby
milionów mikrowakuoli
z których zbudowana
jest skóra. Zabiegi
oddziaływują na cały
system funkcjonalny.
Stymulacja sieci mikrowakuoli, które
wypełniają wszystkie warstwy tkanek, jest
ogromnie ważna, aby uzyskać skuteczność
w likwidacji cellulitu, lokalnych złogów
tłuszczu i luźnej skóry. Icoone wraz
z ekskluzywną, technologią Roboderm®
jest opatentowanym systemem z czterema
zmotoryzowanymi głowicami

z podciśnieniem poprzez mikrootwory
w rolkach jak i/ lub z centralnym
podciśnieniem w głowicy lub tylko
w rolkach. Unikalne działanie Icoone
wynika z mikropęcherzykowej
budowy rolek, wytwarzających frakcyjną
stymulację skóry znaną jako MMSA –
Multi Mikropęcherzykową Stymulację. Dzięki
temu skóra otrzymuje 1180 mikrostymulacji
na decymetr kwadratowy wraz z każdym
pełnym ruchem głowicy a stymulacji zostaje
poddany każdy centymetr naszego ciała.
Oprócz pracy przy pomocy głowicy
Robosolo, Icoone daje nam możliwość
przeprowadzania zabiegów za pomocą
2 głowic Robotwins.
Unikalne uczucie dobrego samopoczucia

i komfortu oraz
uzyskanie spektakularnych rezultatów
w o połowę krótszym czasie!
Ekran dotykowy pozwala na szybki
dostęp do programów zabiegowych.
Ruchy i manewry niezbędne do wykonania
zabiegów są niezwykle proste i intuicyjne –
dzięki wewnętrznemu potencjałowi
mikrootworów w rolkach. Icoone nie
wymaga od terapeuty wykonywania
skomplikowanych ruchów. Przeprowadzenie
zabiegów jest przyjemnością dla operatora,
który może osiągnąć rezultaty w o połowę
krótszym czasie. n

są one w stanie przetrwać, często nawet
jednego sezonu. Powód jest prosty. Brak
doświadczenia, ogromne nakłady finansowe,

Nauka

kredyty, nieumiejętnie skalkulowany bussines
plan, a na koniec brak płynności finansowej

POTWIERDZONE BADANIAMI

firmy, który potrafi zachwiać się po kilku
miesiącach. Posiadanie najnowszej bazy zabiegowej, utrzymanie wysokiego standardu

Badania naukowe, przeprowadzane
na pres-tiżowych uniwersytetach, wszystkie
potwierdzają nadzywczajną efektywność
w likwidacji cellulitu, lokalnych złogów tłuszczu
oraz luźnej skóry. W szczególności ostatnie
badania, przeprowadzone przez Profesora Scuderi,
profesora chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
przy Uniwersytecie Roma la Sapienza. Wykazały
one przewagę efektywności multi mikrostymulacji
Icoone w porównaniu z innymi technikami ze
zmotoryzowanymi rolkami bez zastosowania
technologii mikropęcherzykowej stymulaji.

usług, nie zawsze gwarantuje utrzymanie się
na rynku. W dobie kryzysu ogólnoświatowego
i ten rynek odczuwa bolesne skutki braku
pieniędzy. Powodzeniem cieszą się gabinety
posiadające renomę, opiekę medyczną, certyfikowany i zawsze aktualizowany sprzęt
obsługiwany przez wykwalifikowanych fachowców. Bieżące nakłady w gabinetach
powinny zawierać fundusze przeznaczone
na szkolenia pracowników i wzbogacanie

Wśród wielu badań można również wyróżnić
badania Profesora Beniamino Palmieri przy
Uniwersytecie i Poliklinice Modeńskiej.
Ukazują one efektywność zabiegów Icoone
na dużej liczbie pacjentów z różnymi schorzeniami,
m.in cellulitem. n

oferty o bardzo dokładnie wyselekcjonowane
sprzęty.»
Kalina Ben Sira
Prezes La Perla Sp z o.o.

Rezultaty

JEDYNA TECHNOLOGIA,
KTÓRA MOŻE LECZYĆ
NIESKOŃCZENIE MAŁE...
Z NIESKOŃCZENIE WIELKIM
REZULTATEM
Bardzo przyjemny zabieg jest połączony z niesamowitymi
wynikami I korzyściami …już od pierwszego zabiegu…
nawet w najtrudniejszych przypadkach. Osiągnięcie dobrych
rezultatów od teraz przestaje byc kojarzone z długim okresem
czekania na nie. Wreszcie z sojusznikiem, którym jest Icoone
moga Państwo spełniać obietnice składane klientom! n

Wydarzenia

Before

Po 5 zabiegu

KONFERENCJA
PRASOWA
W październiku 2010 roku firma Mrotex
przedstawiła urządzenie Icoone prasie.
Ponad 20 dziennikarzy miało możliwość
przetestowania oraz zrozumienia benefitów
niezwylke efektywnych zabiegów, które

Before

Po 5 zabiegu

oddziaływują tak samo dobrze na kobiety jak
i na mężczyzn. Każdy o tym mówi. Programy
telewizyjne, czasopisma, strony internetowe
związane ze zdrowiem i urodą informują
o technice Icoone, identyfikując ją jako nową,

potwierdzoną badaniami klinicznymi metodę
likwidującą cellulit, lokalne złogi tłuszczu
i luźną skórę! Icoone budzi emocje w mediach,
m.in. Elle,Vougue, Cosmopolitan, Gala,
Cabines, Project of Beauty, Wirtualna Polska. n

Referencje
DR. ELŻBIETA RADZIKOWSKA
“Polecam zabiegi aparatem ICOONE wszystkim pacjentom, którzy przeszli w Klinice La Perla zabiegi body jet,
liposukcji laserowej bądź liposukcji vacuson. Dzięki specjalistycznym programom medycznym zabiegi wykonane pacjentom po zabiegach dają mi gwarancję właściwego wygojenia i uniknięcia ewentualnych zrostów czy
nierówności. Po zabiegach ICOONE pacjent goi się szybciej, nie ma opuchlizny kończyn. Jednocześnie zauważalny
jest szybszy spadek wagi i likwidacja cellulitu.” n

DR. BARBARA JERSHINA
“IJako lekarz od wielu lat specjalizuję się w walce z nadwagą, jestem autorką programu „Pożegnanie z nadwagą”

w sieci prywatnych przychodni LUX MED. Wszystkim moim pacjentom, już na samym początku walki z nadwagą
polecam zabiegi ICOONE, dostępne w Warszawie w placówce klinik La Perla przy ul. Wilczej 22a. Zabiegi te
przyspieszają odchudzanie i wspomagają walkę z rozstępami. Pacjenci, którzy utracili po kilkadziesiąt kilogramów
i luźną skórę, po serii zabiegów widzą wyraźną poprawę w jej strukturze i jędrności.” n

DR ROBERT CHMIELEWSKI
“Precyzyjne urządzenie - Rewelacyjne efekty zarówno na ciele jak i twarzy.’’ n

Serwis

Specjalna Ofer ta

Obsługa klienta
Zapewniamy profesjonalną obsługę klienta I fachową pomoc. Marketing,
szkolenia i pomoc techniczna to filar działalności naszej firmy.

SPECJALNA OFERTA!
TYLKO DO KOŃCA MAJA 2011 R
N I E P R Z E GA P
OKAZJI!

Marketing
Wsparcie marketingowe dla gabinetów wyposażonych w urządzenie
Icoone w formie organizacji dni otwartych, kampanii bilboardowych
i wielu innych spersonalizowanych działań…
POMOC TECHNICZNA
Mrotex gwarantuje fachową pomoc profesjonalnie wyszkolonego serwisu,
gotowego do świadczenia usług w przeciągu 48h od zgłoszenia awarii.
W razie konieczności naprawy w naszej siedzibie zapewniamy urządzenie
zastępcze.
SZKOLENIE
Szkolenia są przeprowadzane w siedzibie naszej firmy lub u klienta,
przez wyszkolony personel posiadający niezbędną wiedzę teoretyczną
i praktyczną.

Wydarzenia

Eventi in
tutta Italia
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Mrotex jest obecny na największych targach i konferencjach
poświęconych kosmetyce I medycynie estetycznej, w czasie których
zapewniamy róznież wykłady lekarzy odnośnie wykorzystania technologii
Icoone.
NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
Kongres I Targi LNE & SPA 14-15 maja 2011 Kraków.

Wycena i pomoc w sprzedaży używanego przez
Państwa urządzenia przy zakupie nowej technologii –
Multi Mikrostymulacji ICOONE wraz ze
spersonalizowanym pakietem marketingowym.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt
pod numerem 713459055.

MROTEX P.P.H.

Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging wrzesień 2011 Warszawa.

ul. Opolska 149, 52-013 Wrocław / PL
T. : 71 3459055

F. : 71 3728529

office@mrotex.com - www.mrotex.com
www.icoone.pl

