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Icoone Laser

Swoboda w codziennym życiu, dzięki zadowoleniu z własnego
ciała, umożliwia nam odważne działania, podejmowanie
przebojowych decyzji i przynosi ogromną radość z bycia sobą.
Człowiek wbrew pozorom nie potrzebuje wiele, żeby czuć się
komfortowo oraz spełniać swoje marzenia. Czasem wystarczy
odrobina pewności siebie i poczucie, że nasz wygląd
ma charakter. Niedoskonałości, takie jak cellulit, blizny,
zmarszczki czy obrzęk limfatyczny, mogą jednak zaburzyć
dobry nastrój i przyczyniać się do wycofania społecznego.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi medycyna
estetyczna i jej najnowsze osiągnięcia. Icoone Laser jest
jednym z urządzeń, które zasługują na szczególną uwagę,
ponieważ jego działanie jest wyjątkowo wszechstronne.
Icoone Laser - na czym polega działanie urządzenia?
Technologia Icoone Laser polega na głębokiej stymulacji skóry za pomocą specjalnych
głowic masujących, wyposażonych w laser diodowy oraz światło LED. Technologia
ta wywołuje efekt fotochemiczny w tkankach, dzięki czemu działa na pobudzenie
fibroblastów do produkcji kolagenu. Ponadto, wpływa na przepuszczalność błony
komórkowej, a także powoduje otwarcie porów, co z kolei przyczynia się
do odprowadzenia tłuszczu do układu limfatycznego. Jak informują eksperci z Kliniki
Medycyny Estetycznej i Dermatologii Arte Derm w Józefowie, nieinwazyjne zabiegi
z zastosowaniem urządzenia Icoone Laser sprawiają, że skóra jest zadbana, poprawia się
mikrokrążenie krwi oraz dotlenienie tkanek. Dzięki temu możliwe jest skuteczne
modelowanie i wyszczuplenie sylwetki, redukcja cellulitu oraz ujędrnianie ciała.

Skóra bez widocznych niedoskonałości - jak to osiągnąć?
Na początku warto zastanowić się, jakie rzeczy nam przeszkadzają we własnym
wyglądzie. Czasem może to być zwiotczała skóra, cellulit, innym razem blizny, zmarszczki
czy obrzęk limfatyczny, spowodowane bardzo różnymi czynnikami. Nieestetycznie
prezentujące się ciało istotnie wpływa na samopoczucie, dlatego dobrze zadbać
o większą pewność siebie i komfort czucia się dobrze z własną zewnętrznością. Zdarza
się, że medycyna estetyczna może być jedynym ratunkiem, gdy inne sposoby, takie jak
chociażby stosowanie specjalistycznych kosmetyków, zawodzą. Icoone Laser jest
odpowiedzią na problemy, które dotyczą osób borykających z cellulitem, luźną skórą,
obrzękami, kobiet po porodach, a także przebytych operacjach chirurgicznych.
Urządzenie powoduje likwidację cellulitu, modelowanie, wyszczuplenie i ujędrnianie ciała,
sprawia też, że widoczna jest redukcja tkanki tłuszczowej. Tego rodzaju zabieg jest
pomocnym rozwiązaniem w walce z nadwagą oraz po liposukcji.

Zwiotczała skóra i jej potrzeby
Zwiotczała skóra potrzebuje przede wszystkim intensywnego nawilżenia oraz odnowy.
Icoone Laser wspomaga usuwanie cellulitu, modelowanie i wyszczuplenie sylwetki i jest
polecany dla wszystkich tych, którym zależy na lepszej elastyczności oraz jędrności skóry.

Modelowanie sylwetki dobrze wspomagać codziennym piciem dużej ilości wody,
niskotłuszczową dietą oraz ćwiczeniami. Wtedy redukcja tkanki tłuszczowej, połączona
z przeprowadzonymi zabiegami medycyny estetycznej, przynosi długotrwałe rezultaty.

1180 bodźców mikrostymulacyjnych na poprawę wyglądu skóry
Ludzka skóra potrzebuje sprzyjających warunków do regeneracji. Oprócz stosowania
wysokiej jakości kosmetyków, właściwej, bogatej w witaminy i mikroelementy diety czy
aktywności fizycznej, potrzeba jej pozytywnej stymulacji. Do tego celu służy właśnie
Icoone Laser, który z każdym ruchem głowicy dostarcza skórze aż 1180 bodźców
mikrostymulacyjnych na dm2. Urządzenie cechuje więc ogromna precyzja i dogłębne
działanie.
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