
Zabiegi ujędrniające i modelujące sylwetkę w 
Warszawie 

Zbliża się wiosna i coraz więcej zaczynamy przypatrywać się naszej figurze: jak będzie 
wyglądać nasza konfrontacja z bardziej frywolnymi kreacjami a potem z letnim bikini? Warto 
podczas diety zastosować wszelkiego rodzaju skuteczne zabiegi modelujące i ujędrniające 
figurę po zimie i szczególnie ukłonić sie w stronę profesjonalnych zabiegów w gabinetach 
medycyny estetycznej. Jednym z takich nowatorskich zabiegów jest Icoone, które 
proponuje Laboratorium Doskonałej Sylwetki LADOS mieszczące się w Warszawie. 

Icoone jest obecnie najbardziej zaawansowaną, bezinwazyjną technologią leczenia 
niedoskonałości ciała. Opiera się na prawie 30-to letnich doświadczeniach, co pozwoliło 
doprowadzić obecną technologię do perfekcji. 

 

Jak wygląda zabieg? 

Praca Icoone polega na bardzo precyzyjnym masażu ciała opatentowanymi głowicami 
wyposażonymi w rolki z mikro-otworkami. Osoba poddająca się zabiegowi na ciało (Icoone 
wykonywany jest również na obszarze twarzy, szyi i dekoltu), ubrana jest w specjalne ubranko, 
pozwalające na precyzyjne wykonanie zabiegu. 

Na czym polega Unikalność Icoone i dlaczego jest lepszy od innych zabiegów próżniowych? 

Każda z rolek posiada setki mikro-otworów, które zasysając powietrze zapewniają intensywną i 
precyzyjną stymulację każdego milimetra skóry. Jest to jedyny zabieg na rynku wśród zabiegów 
masażu próżniowego, który nie rozciąga skóry, nie rozgrzewa układu limfatycznego oraz nie 
powoduje urazów skóry (co do tej pory było niemożliwe!). 

Na każdy cal kwadratowy skóry przypada 1180 mikro-otworów. 
Rezultatem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy masaż 
leczonej powierzchni przy zachowaniu ogromnego szacunku dla 
skóry.  
Kolejną innowacją którą oferuje Icoone jest zabieg symetryczny. 
Dwie, współpracujące głowice, równomiernie masują obie połowy 
ciała, dając gwarancję szybszych i bardziej zauważalnych efektów. 

 

 

Dla kogo przeznaczony jest Icoone? 

Zabiegi Icoone skierowane są do wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy pragną znaleźć szybkie, 
skuteczne i nieinwazyjne rozwiązanie wielu problemów estetycznych i terapeutycznych. 



Na jakie problemy skierowany jest zabieg Icoone? 

Dzięki zastosowaniu technologii mikro-otworów, masaż za pomocą Icoone pomaga tam, gdzie 
inne systemy nie są w stanie Nam pomóc: 

 głęboko zlokalizowany tłuszcz 
 ciągły problem nawracającego cellulitu 
 brak jędrności skóry, skóra luźna 
 dla kobiet po porodach – już po 3 tygodniach można wykonywać zabieg!!! 
 po zabiegach liposukcji 
 problemy naczyniowe i obrzęki ciała oraz twarzy 
 redukcja zmarszczek 
 modelowanie twarzy, zarysowanie konturów 
 blizny pooperacyjne oraz pooparzeniowe 
 cierpiących na zaparcia 
 regeneracja ciała po ciężkim wysiłku, relaks dla mięśni 

  

Więcej informacji TUTAJ 

  

LaDoS Laboratorium Doskonałej Sylwetki 

Warszawa, Saska Kępa 
ul. Berezyńska 26, wejście od ul. Francuskiej 38 

Bezpłatny parking pod samym gabinetem. 

tel. 22 616 08 49 / 530 693 204 

email: saska@lados.com.pl 

 


