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ICOONE BEAUTY WAY

De liefde en het welzijn van ons eigen lichaam. Het bewustzijn over de beste manier om 
schoonheid te herontdekken en om je goed te voelen in je eigen lichaam: dat is icoone Beauty 
Way.

Onderstaande factoren maken de behandelmethode van icoone uniek en hierdoor zijn wij 
instaat om de meest hoogwaardige resultaten te behalen:

• Roboderm technologie: maakt het mogelijk om het dieper gelegen bindweefsel effectief te 
behandelen op een respectvolle manier. 

• Symmetrische twee-handige microstimulaties werken twee keer zo snel en effectief.
• De combinatie van LASER en LED worden gericht ingezet tijdens de behandeling 

van gebieden welke (lokaal) vet vasthouden. Deze functies ondersteunen een dieet en 
lichaamsbeweging voor wensen zoals omtrek vermindering.

• Een unieke, ontspannende, non- invasieve en 100% natuurlijke ervaring.
• De ruime variatie in handstukken maken het mogelijk om de meest gevoelige huidtypes en 

moeilijk bereikbare gebieden van het lichaam te behandelen. 

Dankzij de unieke behandelmethode van icoone is het mogelijk om keer op keer een 
gepersonaliseerde behandeling te creëren. Dit voor zowel mannen als vrouwen van alle 
leeftijden en verschillende huidtypes.

Beauty defies  
passing trend
Robert Doisneau
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1) CELLULITE

Cellulite is een verandering in het onderhuids weefsel wat voornamelijk voorkomt bij vrouwen. Veelal komt 
cellulite voor op de benen, billen en buik. Het ontstaan van cellulite kan veel verschillende oorzaken hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan hormonale factoren, een calorierijk dieet of genetische factoren. Dankzij icoone is het 
mogelijk om een gerichte anti-cellulite behandeling te creëren welke de huidkwaliteit verbetert. Resultaat 
is al zichtbaar na een behandelsessie. 

VOOR NA 10 BEHANDELINGEN 

Gerichte behandelingen voor het verminderen van 
cellulite. Dankzij de natuurlijke en non-invasieve 
behandeling helpt icoone het huidbeeld te verbeteren. 
Dit gebeurt door de bloedcirculatie te stimuleren, het 
huidoppervlak glad te maken en de contouren van het 
lichaam te verbeteren.  
(Duur van de op de foto’s getoonde behandel-sessie: 40’)
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2) HERMODELLEREN - BODYSHAPING

Wie heeft je verteld dat alleen een operatie of ingreep ervoor kan zorgen dat je lichaamsvormen worden 
verbetert? icoone biedt een non-invasieve oplossing voor het hermodelleren van je natuurlijke 
lichaamscontouren.

VOOR VOORNA 10 BEHANDELINGEN NA 10 BEHANDELINGEN 

Ontworpen om resistente vetophopingen effectief aan te pakken waarbij het weefsel met respect wordt behandeld. 
Dit resulteert in een aangenaam en ontspannend gevoel tijdens de behandelsessie. Het behandelen van 
specifieke gebieden als heupen, buik, armen, benen, knieën, kuiten en rug behoren tot de mogelijkheden.   
(Duur van de sessies welke op onderstaande foto’s worden getoond: 30’ voor de vrouwelijke foto en 40’ voor de 
mannelijke  foto’s)
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3) HUIDVERSTRAKKING EN ANTI-AGING

Een behandeling die ontworpen is om de huid op een volledig natuurlijke en pijnloze manier nieuw leven in te blazen 
en de zuurstoftoevoer te verbeteren in de huid. icoone is in staat om de aanmaak van collageen en elastine te 
stimuleren, het gezicht te contouren en huidverjonging te creëren door het herstellen van de elasticiteit en stevigheid 
van de weefsels. Dit zorgt ervoor dat de jeugdigheid terugkomt en het gezicht er gezonder uit komt te zien.   
(Duur van de op de foto’s getoonde sessies: 40’ voor de behandeling van het gezicht en 20’ voor de hals)

VOOR VOORNA 10 BEHANDELINGEN NA 5 BEHANDELINGEN 

Na verloop van tijd begint onze huid met verouderen waardoor rimpels, fijne lijnen en volumeverlies 
steeds meer zichtbaar worden. Ook heeft zonschade een enorme impact op het versnellen van het 
huidverouderingsproces. Mede hierdoor is het van belang dat je een gezonde leefstijl naleeft wat bijdraagt 
aan het behoud van een jeugdige en gezonde huid. Behandelingen met icoone ondersteunen het 
anti‑aging proces en zijn instaat om significante resultaten te bereiken voor aanpak van huidverslapping, 
volume-verlies en rimpels.  

icoone staat voor natuurlijke behandelingen welke op een non-invasieve manier de meest uiteenlopende 
huidverouderings problemen verhelpt.   
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4) ZWANGERSCHAP*

Grazie alla sua azione dolce e non invasiva, icoone regala l’esperienza di un trattamento efficace e al 
contempo rilassante, donando leggerezza alle gambe, drenando i liquidi e aiutando a prevenire l’insorgenza 
di inestetismi quali la rottura di capillari, cellulite e depositi di grasso.

* Behandelingen met icoone worden pas na de derde maand van de zwangerschap uitgevoerd waarbij  
de buik nooit behandeld wordt. 

icoone biedt toekomstige moeders een aangename ervaring tijdens de ontspannen maar effectieve behandeling. Er 
wordt onder andere gefocust op het verlichten van de benen, het afvoeren van afvalstoffen en het voorkomen van het 
ontstaan van gebroken haarvaten, cellulite, gelokaliseerde vet- en vochtophopingen.

Er gaat veel veranderen met je lichaam wanneer je zwanger bent. Denk hierbij aan pijnlijke en zware benen, 
vochtophopingen, verslapte huid rondom je buik na de zwangerschap maar ook het mogelijk ontstaan van 
striae. Dit zijn enkele van de meest voorkomende problemen die tevens worden beïnvloed door factoren 
als leeftijd, gewicht, leefstijl en genetica. Wanneer je kiest voor een gerichte en non-invasieve behandeling 
zoals icoone, stel je het lichaam in staat om deze problemen te verminderen en zichtbare resultaten al 
na een behandel-sessie te behalen. icoone is een uitstekende oplossing voor vrouwen om het lichaam 
van pijnklachten en huidproblemen te ontlasten tijdens de zwangerschap alsmede in de periode na de 
bevalling. De behandelingen verbeteren namelijk het huidweefsel op een respectvolle manier zonder pijn 
of herstelperiode.
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5) VERSTEVIGING VAN DE HUID

Mannen en vrouwen van alle leeftijden dromen van een gezond, strak lichaam. Om dit doel te bereiken is 
het zeer belangrijk om gezond te eten en regelmatig aan lichaamsbeweging te doen.
Er is goed nieuws! Met behulp van icoone is het mogelijk om specifieke gebieden zoals buik, heupen, 
dijen, billen en armen te behandelen waarbij het behoud van lange termijn resultaten voorop staat. 

Behandelingen voor het verstevigen van de huid helpen om collageen en elastine te stimuleren. Hierdoor wordt de huid 
en het lichaam onmiddellijk verstevigd voor bijvoorbeeld de aanpak van huidverslapping. Dankzij de wetenschappelijke 
ontwikkeling van de behandelkoppen is icoone instaat om de meest delicate en kleinere delen van het lichaam te 
behandelen op een pijnloze manier. Denk hierbij aan de aanpak van de lossere huid rondom armen, binnenkant van de 
dijen en buik.  (Duur van de op de foto’s getoonde sessies: 40’ voor de behandeling van de binnenkant van de dijen en 
30’ voor de armen)

VOOR VOORNA 5 BEHANDELINGEN NA 5 BEHANDELINGEN 

RESULTS

RE

SU
LT

S RESULTS

Beauty Way
13



6) IMMUUNSYSTEEM

Het wordt steeds belangrijker om het immuunsysteem te versterken om ons 
lichaam te beschermen en gezond te blijven. Een goede lymfedrainage versterkt het 
immuunsysteem en zorgt voor de juiste werking van het lymfestelsel.

1. “Time to Detox”

Detox actie: verbetering van de microcirculatie, herstel 
van de vochtbalans en eliminatie van toxines met als 
doel een verbeterde bloedsomloop. Dit protocol helpt 
cliënten om zich weer gezond en vitaal te laten voelen 
na periodes van stress of overmatige druk.

2. “Stimulatie van het 
immuunsysteem”

Verbetering van het lymfestelsel om haar functies en het 
immuunsysteem te versterken; vermindering van stress. 
Dit protocol wordt preventief gebruikt om het welzijn te 
behouden.

icoone biedt twee verschillende en specialistische behandelmogelijkheden om het immuunsysteem (en de gezondheid 
hiervan) te verbeteren en aan te sterken. 
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7) BESCHERMING

Om de kwaliteit van het weefsel te behouden en de ontwikkeling van huidproblemen te voorkomen is 
het zeer belangrijk om preventieve stimulaties uit te voeren. Gericht op het algemeen welzijn van lichaam 
en gezicht alsmede voor specifieke delen. 

1. Ondersteuning van 
huidveroudering

Verbetering van de elasticiteit en 
stevigheid van de huid, aan- en 
afvoer van zuurstof en het afgegeven 
van diepte stimulaties om tekenen 
van veroudering te voorkomen. 
Een vitale kwaliteit van het weefsel 
draagt bij aan het behoud van een 
gezonde en jeugdige huidconditie.

2. Tegengaan van 
cellulite

Zorgt voor de stimulatie van het 
lymfesysteem met als doel de 
bloedsomloop te verbeteren. Het 
behoud en aanpak van een gezonde 
huidconditie en voorkomt de 
ontwikkeling van cellulite. 

3. Preventieve 
ondersteuning bij 
gelokaliseerde vet 
ophopingen 

Ondersteuning van het lymfestelsel 
voor het behoud van gezond 
weefsel. Het voorkomen van (lokale) 
vet- en vochtophopingen rondom 
de meest gevoelige gebieden zoals 
taille en heupen.

Met icoone is het mogelijk om op drie niveaus te behandelen:

Beauty Way
17



ICOONE PAKKETTEN

De behandelplannen van icoone zijn geschikt voor alle huidtypes en de meest uiteenlopende huidproblemen. 
Elk behandelpakket wordt gepersonaliseerd om te voldoen aan het verhelpen van specifieke wensen en/of 

voorkeuren. Behandelingen in kuurverband bestaan meestal uit 5 - 10 - 15 of 20 sessies. Dit is afhankelijk van 
het beoogde resultaat en de specifieke wensen van de cliënt. 

Vraag jouw icoone specialist voor advies om het beste behandelplan voor jouw huidprobleem samen te stellen.

1. Express
 (Dagelijkse behandelsessie)

Erg geschikt vooraf een last minute 
evenement of een moment van 
ontspanning en rust. 

2. Base
 (2 tot 3 sessies per week)

Voor diegene die wil starten met 
een kuur om een specifiek doel en/of 
resultaat te bereiken. Maar denk ook 
aan het algeheel verbeteren van de 
gezondheid en het ondersteunen 
van een gezonde levensstijl. 

3. Maintance
 (1 tot 2 sessies in de maand)

Geschikt voor cliënten die het 
resultaat willen onderhouden 
wat in een van zijn/haar kuren is 
behaald.

5,6 cm
Gemiddelde vermindering  
van de omtrek rondom taille.

DE TECHNOLOGIE DIE 
RESULTATEN CREËERT. 

80%  
Verbetering van silhouet.

100%
Pijnloos, aangenaam en 100% veilig.

BRON: PatiëntenonderzoekBeauty Way
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Volg ons op:

Voor meer informatie bezoek onze website 

www.icoone.com
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