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Jak wiecie jestem w trakcie zmian. Zmiany dotyczą głównie wyglądu. Nad całą pracą zmian czuwa sztab
ludzi, z którymi razem tworzymy projekt Mama od Nowa. Jednym z elementów zmian są zabiegi
kosmetyczne. Tak przecudownie mi się udało, ze do projektu dołączył Salon Kosmetyczny Essence (link
pod zdjęciami), który jako jedyny w Opolu oferuje zabieg tego typu. Kto by się tam opierał wizytom w
takim miejscu? Kobieta tym bardziej oporów nie ma, a wręcz odwrotnie przyciąganie jest tak silne, że każda
godzina na siłowni i każda dieta jest łatwiejsza na myśl o tym, że w niejako nagrodę za trud udać się
możemy do salonu gdzie zajmą się nami. Naszym ciałem, a dokładnie jego nadmiarem.
Prawdopodobnie Icoone jest najskuteczniejszym zabiegiem na jędrną i atrakcyjną sylwetkę. Nie pozostało
nic innego jak sprawdzić ten cud wynalazek.
Wjeżdżam w jedną ze spokojniejszych uliczek naszego miasta, bez trudu znajduję Essence. Parkuję na
miejscu dla klientów i wchodzę do środka. Pięknie, nastrojowo. Estetyczny wystrój, świeczki, cicha
muzyka. Witam się z Panią Renatą. Rozmawiamy chwile. Omawiamy zabieg, jego właściwości. Jestem
zachwycona słowami „redukcja obwodu”, chociaż to jest tylko jednym z celów zabiegu. Dostaję szlafrok,
kapcie, specjalny strój do zabiegu, woreczek na cały zestaw i kluczyk do szafki. Zniecierpliwiona idę do
szatni. Dosyć niezgrabnie wciskam się w strój, który przyznać trzeba jest bardzo specyficzny. Nazwałabym
to rajtuzą na całe ciało. Wydawać by się mogło, że za mały. Zerkam na pudełko. Rozmiar się zgadza, na
170. Tak ma być. Obcisło, przylegająca. Dałam radę chociaż nie byłabym sobą gdybym zrobiła to idealnie.
Tył na przód. Jasny gwint. Pani Renata nadchodzi z dobrą nowiną – nie szkodzi bo tył jest taki sam jak
przód. Ufff. Zaczynamy. Kładę się na wygodnym, podgrzewanym(!) łóżku, a kierowane przez Panią Renatę
dwie głowice wyposażone w specjalne rolki (technologia „Roboderm”) masują moje ciało. Najpierw całe,
przy okazji pobudza układ limfatyczny do pracy. To naprawdę przyjemne 20 minut. Mogę to z czystym
sumieniem porównać do masażu relaksacyjnego. Przy kolejnym 20 minutach icoone skupia się tylko na tym
na czym mi najbardziej zależy. Wybieram brzuch (jak to kobieta:)) i tył ud z boczkami. Szkoda, że na dziś
już koniec, ale czeka mnie 18 takich wizyt:)
Czytam na ulotce, że zabieg Icoone przynosi natychmiastowe rezultaty! Lecę więc przed lustro, a dla Was
jeszcze kilka słów od Salonu.
„Icoone jest technologią, która pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Likwiduje cellulit,
zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność mięśni, zapalenia
ścięgien oraz wszelkie objawy starzenia się skóry. Wielka rewolucja, którą reprezentuje Icoone to nowa
metoda leczenia skóry.
Zabiegi Icoone skierowane są do wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy pragną znaleźć szybkie, skuteczne i
nieinwazyjne rozwiązanie wielu problemów terapeutycznych i estetycznych bez ryzyka wystąpienia
skutków ubocznych. Niezależnie od rodzaju i kondycji skóry w menu Icoone znajdziemy programy
medyczne i kosmetyczne, które optymalnie dostosują się do indywidualnych potrzeb pacjenta.”
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