
Professor Guimberteau heeft na jarenlang endoscopisch onderzoek in vivo een nieuw glasachtig netwerk ontdekt. 

Deze glasachtige, transparante vezels splitsen zich constant en verbinden zich met een ander draadje. 

Dit is het alveolaire netwerk met de micro vacuole. Een micro vacuole bestaat uit collageen, elastine, vetten en 

water. Dus geen stug weefsels waar je normaal aan denkt bij bindweefsel. De vezels staan met elkaar in 

verbinding en kunnen veranderen van vorm en volume. Door druk en tractie veranderen de vezels van vorm. 

Vergelijk het met een spinnenweb; als je enkel het buitenste draadje van het web aanraakt, neemt het gehele web

de trilling over en komt de spin in beweging. 

Deze nieuwe visie op de samenstelling van het bindweefsel heeft aangezet tot het 

ontwikkelen van de gepatenteerde Roboderm® technologie, welke zorgt voor Multi 

Micro Alveolar Stimulatie (M.M.A.S.) door twee onafhankelijke, gefractioneerde 

gemotoriseerde rollers (Independant Motorized Rollers). Mechanische 

bindweefselmassage krijgt hierdoor een hele nieuwe dimensie. Door M.M.A.S wordt 

zowel  het dieper gelegen weefsel gestimuleerd als de bovenste huidlagen.

DE NIEUWSTE GENERATIE 

VAN MECHANISCHE BINDWEEFSELMASSAGE

De werking, effectiviteit en veiligheid van mechanische massage systemen is wereldwijd 

wetenschappelijk bewezen door talrijke studies en onderzoeken. 

ICOONE® LASER gaat een stap verder!

De Independant Motorized Rollers kunnen zowel binnenwaarts, buitenwaarts, voorwaarts 

én achterwaarts roteren. Daarbij zijn de rollers gefractioneerd (Roboderm®) waardoor  alle 

huidlagen en de microvacuoles worden gestimuleerd.  

ICOONE® LASER  bied tevens een tweehandige massage dankzij de RoboTwins. Het 

innovatieve touchscreen en voorgeselecteerde programma's zorgen voor optimaal 

gebruikscomfort. De Independent Motorized Rollers zijn afzonderlijk of in combinatie met 

de Roboderm® technologie (M.M.A.S.) in te zetten, afhankelijk van de indicatie. 

ICOONE® LASER werkt intensief op elke millimeter van de huid. Het reactiveert de 

bloedcirculatie en het lymfesysteem, stimuleert fibroblasten, elimineert vetophopingen en 

activeert lipolyse. icoone® LASER biedt een efficiëntere, snellere en veiligere behandeling 

in vergelijking met traditionele mechanische bindweefselmassage systemen.  
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ICOONE® LASER combineert naast de Roboderm® technologie ook LED en Laser. 

Het is klinisch bewezen dat de 915 nm diode laser diep in het onderhuids vetweefsel 

doordringt en geabsorbeerd wordt door enkel vet. De vetcellen worden 

vloeibaar. Door het 650nm LED licht wordt het membraan van de vetcel permeabel. 

Hierdoor kan het vet, wat is vrij gemaakt door de 915 nm laser, verplaatst worden naar 

de bloedvaten  om het vervolgens te transporteren naar de lever die vetten kan 

omzetten in de verbrandingsstof; suiker. De mechanische stimulatie van het weefsel, 

door de twee Independent Motorized Rollers, zorgen voor het afvoeren van het 

vrijgemaakte vet richting het lymfesysteem, het stimuleren van de bloedcirculatie en 

lymfedrainage. 

http://www.icoone.com/


De twee Independant Motorized Rollers met Roboderm® technologie stimuleren het weefsel 

intensief maar zeer delicaat. De gefractioneerde rollers creëren 1180 micro stimulaties per dm2 wat 

zorgt voor een groots fysiologisch effect om de natuurlijke cel functie te herstellen. Deze unieke pull-in 

en pull-out actie op de oppervlakte van de huid verzekerd een perfecte en subtiele stimulatie van de 

huidplooi in de roller. Dit maakt dat de behandeling geschikt is voor zelfs de meest verslapte en 

gevoelige huid. 

ROBOTWINS

ICOONE® LASER is wereldwijd het enige systeem waarmee 

tweehandig behandeld kan worden door middel van 2 

applicatoren die tegelijkertijd zijn in te zetten. Met deze unieke 

en gemakkelijke behandelmethode wordt de behandeltijd van 

een full body behandeling gehalveerd. 

ROBOSOLO

Deze gepatenteerde behandelapplicator is superieur voor de 

behandeling van vetophopingen, celullite, 

bindweefselverklevingen en biedt een snelle behandeling 

voor specifieke behandelzones. De 915nm diode laser en 

615nm LED versterken de dieptewerking in het weefsel. 

ROBOMINI
ICOONE® LASER bezit 's werelds kleinste 

behandelapplicator met Independant Motorized Rollers, 

speciaal ontwikkeld voor behandeling van kleine zones en 

moeilijk bereikbare plekken zoals hals, decolleté en borst. 

ROBOMICRO

Een set van 3 Micro-Heads, specifiek ontworpen om de meest 

kleine en gevoelige zones van het gelaat met precisie te 

kunnen behandelen. Zeer effectief in het herstructureren van 

het bindweefsel, het verminderen van rimpels & fijne lijntjes en 

de behandeling van littekens & brandwonden.
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