
Péče o pokožku zlepšuje 
kvalitu života
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VÝHODY

Vhodné pro jakýkoli druh a kvalitu
kůže, dokonce i pro nejvíce jemnou, 
citlivou a poškozenou.

Rychlé a cílené výsledky,
díky kombinované akci
LED 650 nm a LASER 915 nm
s technologií Roboderm®.

Viditelné výsledky, už od
prvního ošetření.

Znatelné vylepšení
v oblasti funkční i estetické.

100% přírodní.

Bez bolesti.

Použitelné každý den,
bez časového omezení.
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Zdraví začíná zdravou pokožkou

Naše kůže nese často známky stárnutí, špatné výživy a genetiky a to by 
mohlo být nepohodlné v případě možného chirurgického zákroku, traumatům, 

popáleninám, nebo cévním problémům. icoone® LASER MED je přirozeným 
řešením všech těchto možných problémů. 

icoone® je jediné zařízení, které integruje Roboderm®, inovativní patentovanou 
technologii, která stimuluje pojivovou tkáň kombinací mnohočetných 

mikrostimulací s působením LASER a LED. 
Žádná jiná technologie neprovede 21,600 mikrostimulací za minutu, což 

zajišťuje viditelnou regeneraci kůže už po prvním ošetření.

LED 650 nm

Stimulace fibroblastů pro zlepšení
kvality kůže.

LASER 915 nm

Stimulace tukových buněk pro 
zlepšení tvaru těla.

APLIKACE

Zánět šlach

Redukce bolesti díky Protizánětlivému a 
dekongestivnímu efektu.
Kvalita života a motorická aktivita se 
zlepšují už po první aplikaci.

Svalové problémy

Jizvy

Před a po operaci

Žilní nedostatečnost a 
lymfedém

Těhotenství

Popáleniny
Přesná, bezbolestná mobilizace
bez poškození tkáně. Přizpůsobitelné 
pro celé tělo i zóny na obličeji , 
dokonce i pro nejmenší a citlivé 
oblasti.

PŘED: Icoone® drenážuje a zjemňuje
tkáně, tím připraví kůži na chirurgické 
zákroky a usnadní práci lékařům.
PO: urychluje proces hojení a a 
zlepšuje výsledky.

Zlepšení cirkulace krve a lymfy, 
okysličování tkáně,
vyvolá okamžitou a dlouhotrvající 
úlevu.

PRŮBĚH: zlepšení mikrocirkulace, 
odlehčení těžkosti
nohou a snižuje riziko počátků 
problémů s (např. kapiláry, celulitidou 
...).
PO: obnovení pružnosti pokožky a
tonicity, drenáž se zlepšením
žilního a lymfatického systému.

* icoone® lze použít po třetím měsíci
těhotenství vyhnutím se se břicha.

Odvodnění oblasti okolo popáleniny pro 
snížení rizika zánětu. Zlepší pružnost 
pokožky u všech typů popálenin.

Podpora liposukce

Rehabilitace po 
rakovině prsu

Mikrostimulace kůže zlepšuje 
flexibilitu a pružnost pokožky, 
snižuje otok s funkčními i estetickými 
výsledky.

Celulitida

Léčba icoone® zlepšuje
mikrocirkulaci pro metabolickou
výměnu a buněčný tropismus.
Regeneruje kvalitu pokožky, pružnost
a kompaktnost, působí také
proti vzniku otoků a díky síle LED a 
LASERU,  je efektivní i v nejtěžších 
případech.

PŘED: icoone® změkčuje a odvodňuje 
tkáně pro jednodušší průběh 
chirurgického zákroku. 
PO: pomáhá dosáhnout rychlejšího 
zotavení tkáně, vyhnutí se typického
vlnového efektu po liposukci.

Uvolnění všech svalových napětí 
včetně těch způsobených nemocemi 
jako je fibromyalgie a přetížení tkáně.


