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Multi-micro 
alveolaire stimulatie 

herdefinieer beauty 
voor lichaam & gelaat

www.icoone.be

A new Solution for

BODY & FACE

Vet gaat niet weg? Cellulite wordt steeds 

erger? Huid verslapt steeds meer en meer? 

Geen enkele behandeling of dieet lijkt te 

werken?  

Wetenschappelijke vooruitgang zorgt 

voor een evolutie in de technologie, die 

buitengewone resultaten levert, zelfs in 

extreme omstandigheden.  

Dankzij de nieuwe gepatenteerde mini-

koppen, kunnen we de multi-microstimulatie 

ook gebruiken op het gelaat en niet enkel op 

het lichaam. Het stimuleert elke millimeter 

van de huid, met een aangename en efficiënte 

behandeling. 
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all your body’s  needs

Icoone® stimuleert elke millimeter van uw huid 

door de geïntegreerde Roboderm-technologie. 

Het exclusieve, gepatenteerde systeem van 

Icoone®, 1180 multi-micro stimulaties per dm2, 

zorgt voor buitengewone resultaten dankzij 

de multi-micro alveolaire stimulatie van het 

weefsel. 

n Duur van de behandeling 
Een algemene behandeling is gebaseerd op het “Base” programma 
van 20 minuten - focus op een algemene huidbehandeling (bijv. 
cellulite, oedeem...). 
Nadien 10 minuten “Focus” programma dat inwerkt op specifieke 
problemen (bijv. verslapte huid, love handles, enz.).  

n Abonnement
De behandelingen worden aangeboden in een abonnement van 
10 tot 15 sessies. Dit kan lopen over verschillende weken of in een 
intensieve spa-kuur met verschillende behandelingen per week. 

n Resultaten
De resultaten zijn zichtbaar na de eerste behandeling. 

n Waar vind ik de Icoone®?  
Icoone® vindt u in de meest vernieuwende centra in België en 
Nederland. Meer info vindt u alvast bij uw specialiste. 

ICOONE® IN HET KORT

03
CONTOUREN

Icoone herontwerpt 
het figuur, zorgt voor 
een harmonie tussen 
silhouette en lichaam. 

04
SLAPPE HUID

Stimulatie van de 
fibroblasten en van de 
productie van nieuw 
collageen. 

01
CELLULITE

De micro-alveolaire
behandelingen bevorderen 
de uitwisseling van 
afvalstoffen en stimuleren 
de lipolyse voor 
buitengewone resultaten.

LOKALE VETOPHOPINGEN

Dankzij de “Focus 
behandeling“, worden 
zones met overtollig vet 
extra gestimuleerd om 
schitterende resultaten te 
behalen.
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RIMPELS 

Vermindering van fijne 
lijnen en rimpels, zelfs 
op de moeilijkere zones. 

06
GELAATSCONTOUREN

Remodeling van de 
gelaatscontouren. 

07
VERSLAPTE HUID  

Hydrateren en draineren 
voor een zachtere en 
strakkere huid. 

VOOR NA SESSIE n°5 

The ideal treatment to meet

Behandeling met gemotoriseerde Micro-alveolaire behandelkoppen

Fractionele aspiratie (opzuiging) van het weefsel

VOOR NA SESSIE n°5 


