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Z ubiegłorocznych postanowień żadne nie zostało zrealizowane? A te z 2014
roku nie dają jeszcze efektów? Wciąż dokuczają ci nadprogramowe kilogramy
czy oznaki starzenia na twarzy?
Jennifer Lopez, Eva Longoria, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Madonna
czy Natalia Klimas i Zosia Ślotała – wszystkie te panie znalazły na to
rozwiązanie, które mieści się w dwóch słowach Intraceuticals i Iconne. To
nazwy zabiegów medycyny estetycznej. Pierwszy z nich odmładza i ujędrnia
skórę twarzy, a drugi pozwoli pozbyć się kilku niechcianych centymetrów w
talii. Choć w Polsce są jeszcze mało znane znajdziecie je w ofercie
salonu Piękność Dnia Medical Spa w warszawskim Wilanowie. Miejsce to
specjalizuje się w innowacyjnych zabiegach kosmetycznych i medycyny
estetycznej.
Masaż aplikatorem, czyli Intraceuticals to nic innego jak wprowadzenie w
skórę za pomocą hiperbarycznego tlenu, kwasu hialuronowego i aktywnych
składników m.in. witamin A, C i E czy zielonej herbaty. Serum dobierane jest pod względem efektów, jakie chcemy uzyskać
oraz miejsca, z którego chcemy zredukować zmarszczki. To sposób na błyskawiczne odmłodzenie – skóra staje się promienna
i jędrniejsza. Najlepsze efekty? Po 6 zabiegach wykonywanych w odstępie tygodniowym. Za 1,5h zabieg zapłacimy 450PLN.
Jak więc poprawić swoje ciało last minute? Icoone, czyli masaż pod ciśnieniem wykonywany urządzeniem z głowicami
masującymi z rolkami, daje rezultaty już po jednym razie. Modeluje sylwetkę, redukuje tkankę tłuszczową i usuwa cellulit.
Dzięki niemu także ubędzie nam kilka centymetrów, a skóra będzie w lepszej kondycji.
- Masaż Icoone poprawia krążenie krwi i limfy oraz stymuluje do lepszej pracy fibroblasty odpowiedzialne za jędrność skóry.
To sprawia, że skóra regeneruje się, jest bardziej jędrna i napięta – wyjaśnia Anna Jurgiel, kosmetolog z salonu Piękność
Dnia Medical Spa w Warszawie.
Co ważne zabieg jest całkowicie bezinwazyjny i jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry zarówno kobiet jak i mężczyzn w
każdym wieku. I najlepsza wiadomość na koniec – po zabiegu Icoone nie doświadczycie efektu jo-jo! Masaż w zależności od
wybranego programu może trwać od 30 do 60 minut, a jeden zabieg kosztuje 300PLN. Dodatkowo wymagany jest zakup
kombinezonu (100PLN), który zapewnia komfort i wzmacnia efektywność Icoone.

