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icoone® é a tecnologia ideal para aplicações 
de medicina estética do corpo e rosto. Uma 
nova e realista visão do tecido conjuntivo, 
constituído por milhares de micro-vacúolos 
tridimensionais que atravessam todas as 
camadas da epiderme, formando uma 
estrutura caótica e fragmentada que permite 
ao icoone® compreender mais a fundo 

as acumulações de gordura.

Uma investigação atenta e 
meticulosa que nos revelou os 
segredos mais pequenos da pele.

 

Para todos os
 tipos da pele,

 mesmo as mais flácidas
 e danificadas

Resultados
garantidos 

visíveis desde
 a primeira sessão. 

Elevada taxa de fidelização 
sessões e programas

 altamente personalizáveis 
e de máximo conforto.  

Aplicações diárias
a partir de 20 minutos 

Sessões individuais
e programas intensivos. 

Tecnologia
patenteada Roboderm®

tratamento simétrico
de 2 mãos para dupla

eficácia e rentabilidade.

100% Natural,
não invasivo e sem

 efeitos secundários.

Rápida recuperação
do investimento.

Maior abrangência de
 clientes e alta rentabilidade.

Porque
escolher

Fácil de usar 
graças à ergonomia dos 

manípulos e interface intuitiva.    



11
MANÍPULOS

no total

11  
MANÍPULOS  

no total

2 
MANÍPULOS

6 
MANÍPULOS

2 
MANÍPULOS

Robosolo

15.600
Microestimulações  
por minuto

RobotwinsRobotwinsRobotwins

21.600
Microestimulações  
por minuto

Robomini twinsRobomini twinsRobomini twins

14.400
Microestimulações  
por minuto

RobomicroRobomicroRobomicroRobomicro

ATÉ 13.200
Microestimulações  
por minuto

Este manípulo, renovado com um ecrã
tátil de 3,5", incorpora fontes de luz LED
e LASER que podem ser utilizadas em
conjunto ou separadamente. Permite realizar 
tratamentos rápidos direcionados para áreas 
adiposas específicas numa grande parte
do corpo.

icoone® é o único dispositivo que oferece
um sistema constituído por dois manípulos
de tratamento para a realização de uma 
estimulação simétrica, com velocidade
e eficácia dupla em relação ao manípulo único.

Os mais pequenos manípulos elétricos do 
mundo, agora disponíveis também na versão 
dupla, pensados propositadamente para serem 
usados em áreas pequenas ou de difícil acesso.

Um conjunto de 6 micro-manípulos
expressamente pensados para alcançar
com precisão as áreas mais pequenas
e sensíveis, para tratamentos mais
personalizados.



O NOVO icoone® MEDICAL  constitui o 
único dispositivo no mundo que, graças à 
inovadora patente Roboderm®, permite 
tratar diferentes tipos de imperfeições da pele 
através da Multi Micro Estimulação Alveolar 
(M.M.A.S.), uma estimulação profunda e 

que garante resultados visíveis desde a 
primeira sessão.

microestimulações, icoone® MEDICAL auxilia 

de programas médicos e tratamentos 
 que asseguram uma perfeita 

mais pequenas da pele.

+25%
AUMENTO DA SUPERFÍCIE ATIVA
Para maximizar o desempenho do tratamento, 
graças aos micro-orifícios existentes na 
superfície dos micro-estimuladores.

21,600
Microestimulações

por minuto

APLICAÇÕES

A NOVA FORMA DE TRATAR A PELE

DURANTE: Melhoria da microcirculação para aliviar a 
sensação de peso nas pernas e reduzir o surgimento 
de imperfeições (por ex. capilares, celulite, etc.). 
APÓS: Drenagem das áreas afetadas com mobilização 

e tonicidade da pele, drenagem com melhoria do 

*icoone® pode ser usado após o terceiro mês de gravidez, evitando 
aplicações no abdómen

GRAVIDEZ

Melhoria da microcirculação para ativar as trocas 
metabólicas, anti-edematoso, 
celular, melhoria da qualidade, da elasticidade e da 
coesão da pele.

CELULITE

traumáticas (por ex. cicatriz de cesariana), de acne, 

Efeito drenante no edema peri-cicatriz, promoção das 
trocas metabólicas e nutrição aos tecidos, 
descongestionamento dos tecidos e eliminação dos 
resíduos metabólicos, melhoria da qualidade e da 
elasticidade da pele, prevenção de efeitos 
secundários.

CICATRIZES

Drenagem do membro edematoso para uma 
reabilitação tanto estética como funcional.

PÓS-MASTECTOMIA

Melhoria da circulação linfática e sanguínea, 
oxigenação dos tecidos, alívio imediato e duradouro, 

a recuperação estética e funcional, redução na 
circunferência do membro afetado por linfedema, 
melhoria funcional do membro afetado por linfedema,

EDEMA DE INSUFICIÊNCIA VENOSA 
E LINFEDEMA



TECNOLOGIA na vanguarda para 
o TRATAMENTO DA PELE do CORPO e ROSTO

Redução da dor, melhoria da qualidade de vida e 

e congestionamentos, recuperação dos tecidos 
após a prática desportiva, drenagem dos 
metabólitos excretados.

icoone® é o tratamento perfeito para drenar e 
amolecer o tecido para o preparar para uma 
intervenção cirúrgica. 
Por outro lado, o tratamento pós-operatório favorece a 
recuperação, acelerando a cicatrização da área afetada 
e o alívio da dor. 

FIBROMIALGIA, DORES 
MUSCULARES, TENDINITES

PRÉ*
realizar uma boa vascularização.
PÓS*: para recuperar das nódoas negras e edemas.
*Só os médicos devem avaliar caso a caso e decidir se é possível 
usar o icoone® após uma injeção, com base nas substâncias 
utilizadas.

radiações no tratamento do cancro da mama, redução de 
eritema, dor e endurecimento da pele,

PRÉ:
otimizar a inserção da cânula.
PÓS: recuperação rápida dos tecidos e harmonização, 
evitando o típico efeito onda pós-lipoaspiração.

FIBROSE

APOIO À INJEÇÃO

Novos programas focus 
para rosto e mãos

4 Novos manípulos, para tratamentos 
ainda mais personalizados 

Guia de utilização com diagramas e 
instruções na própria língua

Novo software com interface mais intuitiva

Dupla robomini, para uma 
ação simétrica

Novo design com logotipo 
iluminado

Suporte ergonómico para o 
posicionamento dos manípulos

Mais pequena e compacta

Ecrã de 12”

CIRURGIA

APOIO À LIPOASPIRAÇÃO



NOVIDADES:

Novos programas focus 
para rosto e mãos

4 Novos manípulos, para tratamentos 
ainda mais personalizados 

Guia de utilização com diagramas e 
instruções na própria língua

Novo software com interface mais intuitiva

Dupla robomini, para uma 
ação simétrica

Novo design com logotipo 
iluminado

Suporte ergonómico para o 
posicionamento dos manípulos

Mais pequena e compacta

Ecrã de 12”
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As cores dos equipamentos são indicativas.
A presente brochura não se destina ao mercado dos Estados Unidos.

The Science of Skin

www.sorisa.pt

Serviços Centrais
Parque Oriente - Rua Dom Nuno Álvares

Pereira, Armazém B3
2695-167 Bobadela - Portugal 

T. (351) 210 334 300
icoone@sorisa.pt • www.sorisa.pt 

Assistência técnica e logística 
T. (351) 210 334 322 • spv@sorisa.pt  


