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Beauty Waves

Micro Actions, Macro Changes

Přizpůsobitelná 
technologie
pro rychlé, viditelné 
a dlouhodobé 
výsledky

• Certain results, visible 
wvViditelné výsledky už 
po první proceduře.

• Přizpůsobené balíčky 
Pro uspokojení všech 
vašich požadavků a 
potřeb.

• Vhodné pro jakýkoliv 
druh a kvalitu kůže i 
pro tu nejcitlivější a 
poškozenou.

• Přístupné pro většinu 
citlivých a zranitelných 
oblastí, jako je okolí očí, 
dekolt, krk, vnitřní paže, 
vnitřní stehna, kolena a 
kotníky

• Možnost každodenní 
procedury, bez limitu 
času

• 100% přirozený

• Bezbolestný

DISTRIBUTOR PRO ČESKO  
A SLOVENSKO

www.icoone.com

w w w.icoone.cz



Ultimátní  TECHNOLOGIE 
na OŠETŘENÍ KŮŽE  TĚLA i 
OBLIČEJE

icoone® LASER je inovativní, neinvazivní
technologie, která poskytuje efektivní, 
ošetření těla i obličeje a současně poskytuje 
celkový relaxační zážitek. Kombinovaný efekt 
mechanické stimulace spojené se zdroji led 
a laseru umožňují rychlé dodání cíleného 
ošetření ve specifických tukových oblastech, 
které
jsou odolné vůči dietní stravě a cvičení, získáte 
tak rychlejší a dlouhodobější výsledky. icoone® 
LASER lze použít i ve spojení s jinými druhy 
ošetření k posílení a
urychlení výsledků.

Ošetření obličeje
Proti stárnutí, lifting, drenáž - odvodnění, 
buněčná regenerace, jemné a hlubší linie, 
zpevnění a omlazující účinek.

Ošetření těla
Zlepšení vzhledu segmentů postižených 
celulitidou, snížení obsahu tuku, odvodnění, 
zpevnění, remodelace, strie, 
Zlepšení cirkulace krve, 
regenerace tkáně, lifting, 
zvedání a zpevnění 
prsou.

Beauty Waves

PROTI CELULITIDĚ

Cílené ošetření pro snížení projevů celulitidy. 
Pomáhá vyhlazovat pokožku a zlepšuje její 
drenáž, krevní oběh a harmonizuje tvary těla.

FORMOVÁNÍ POKOŽKY

Díky buněčné stimulaci ošetření icoone 
pomáhá stimulovat kolagen a elastin poskytuje 

vaší pokožce okamžitě zpevňující efekt a 
vaše tělo bude štíhlé a tónované. Je obzvláště 

vhodný pro tónování a zpevnění pokožky po 
ztrátě / redukci váhy.

LIFTING OBLIČEJE A PRSOU

Ošetření navržené k okysličování a oživení 
vaší pokožky, zmenšení dvojité brady, 

zmenšení otoků okolí očí, baculatých rtů, 
hladký dekolt, pevný krk a lifting prsou. Pro 

omlazený a zářící vzhled

LEHKÉ NOHY

Navrženo pro zrychlení prokrvení 
a lymfatické cirkulace, pomáhá 

hubnout a modelovat nohy s 
okamžitým pocitem lehkosti a 

pohody.

PROTI STÁRNUTÍ

Ošetření na podporu okysličení tkáně
a regeneraci kůže. Vyhlazuje vrásky na 
pokožce, což vám dá viditelně mladší vzhled.

TVAROVÁNÍ SILUETY

Navrženo pro práci s odolnými depozity 
tuku a přirozeně zpevňuje a zvedá vaší 
pokožku. Toto ošetření přetváří celou vaší 
postavu a zároveň vám dává příjemný pocit 
pohody a lehkosti.

LED / LASER
VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

# A W A K E N 
B E A U T Y

LED

650
nm

LASER

915
nm

Harmonie 
vzhledu

Relaxační 
senzace

Perfektní 
regenerace kůže

Plné 
omlazení

Viditelné 
výsledky

Intenzivní 
tonus kůže

Ošetření šité na míru
Kombinace různých programů pro péči o obličej a tělo

navržených tak, aby vyhovovaly náročným
potřebám mužů i žen všech věkových skupin.

+25 %  zvýšení aktivního povrchu stimulace

‑5,6 cm  Průměrná redukce obvodu

80%  zlepšení postavy

100%  příjemný pocit

ZDROJ: PRŮZKUM PACIENTŮ

NOVÁ CESTA K OŠETŘENÍ KŮŽE

21.600 
Mikrostimulací 
Každou minutu


