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

Resultados certos 
visíveis desde a 
primeira sessão.

Aumenta a fidelização 
graças à nossa experiência 
relaxante, não invasiva e 
100% natural.

Indicado para todos os 
tipos de pele até as mais 

delicadas e danificadas.

Fácil de aplicar 
graças à ergonomia

 dos manípulos e
 interface intuitiva.

Sessões diárias
a partir de 20 minutos

 Pacotes intensivos personalizados
 para resultados mais rápidos.

Tecnologia patenteada 
que realiza uma 
estimulação simétrica de 
duas mãos.

Porque
escolher
icoone 
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A NOVA FORMA DE TRATAR A PELE

NOVIDADES

21.600 
microestimulações
por minuto

21.600 
microestimulações 
por minuto

14.400 
microestimulações 
por minuto

até 13.200 
microestimulações  
por minuto

15.600 
microestimulações 
por minuto

+ 25%

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

RESULTADOS CERTOS

icoone® redefine a silhueta em poucas 
sessões com resultados INIGUALÁVEIS, 
uma vez que favorece as trocas 
metabólicas e melhora a atividade 
celular, oferecendo uma sensação 
geral de BEM-ESTAR acompanhada de 
MELHORIAS ESTÉTICAS.

AUMENTO NA SUPERFÍCIE ATIVA  
para maximizar o desempenho  do tratamento, 
graças aos orifícios existentes na superfície 
dos microestimuladores.

O NOVO icoone® LASER constitui o 
único dispositivo no mundo que, graças 
à inovadora patente Roboderm®, 
trata diferentes tipos de imperfeições
da pele através da Multi Micro Estimulação 
Alveolar (M.M.A.S.), uma estimulação
profunda e eficaz de microvacúolos 
do tecido conjuntivo, garantindo resultados 
visíveis desde a primeira sessão. 
icoone® permite trabalhar ambos os 
lados do corpo em simultâneo, para o 
máximo benefício do cliente e 
um conforto do operador durante
o tratamento.

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

Robotwins
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.

Robosolo
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.

Robomini twins
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.
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LED / LASER 
RESULTADOS EXCECIONAIS

LED

650 nm

LASER

915 nm

  Rejuvenescimento cutâneo 
com LED 

 LASER de modelação corporal 

• MODELAÇÃO CORPORAL

• ANTI-CELULITE

• REJUVENESCIMENTO CUTÂNEO

• DRENAGEM

• TONIFICAÇÃO

• MELHORIA DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

• EFEITO LIFTING

• BEM-ESTAR E RELAXAMENTO

Beauty Waves

DISPONÍVEL TAMBÉM  
NA VERSÃO  

CORPO 
 com 5  MANÍPULOS

2 
MANÍPULOS

6 
MANÍPULOS

2 
MANÍPULOS

MAIS PEQUENA E 
COMPACTA

NOVO DESIGN COM LOGOTIPO 
ILUMINADO

MICROESTIMULADORES 
AINDA MAIS EFICIENTES

DUPLA ROBOMINI, PARA  
UMA AÇÃO SIMÉTRICA

4 NOVOS MANÍPULOS, PARA 
TRATAMENTOS AINDA MAIS 
PERSONALIZADOS 

SUPORTE ERGONÓMICO PARA O 
POSICIONAMENTO DOS MANÍPULOS

NOVO SOFTWARE COM  
INTERFACE MAIS INTUITIVA

GUIA DE UTILIZAÇÃO COM 
DIAGRAMAS E INSTRUÇÕES NA 
PRÓPRIA LÍNGUA

NOVOS PROGRAMAS FOCUS 
PARA ROSTO E MÃOS

ECRÃ DE 12”

Associados às microestimulações atuam na 
adiposidade localizada, resistente às dietas
e exercício, garantindo resultados mais rápidos
e duradouros.

O comprimento de onda de 915nm atinge
as camadas mais profundas do tecido e atua 
na célula adiposa, acelerando a lipólise.

O comprimento de onda de 650nm penetra 
nos fibroblastos, acelerando a produção
de fibras elásticas. Promove em simultâneo
a abertura dos poros transitórios na 
membrana da célula adiposa, potenciando
o seu esvaziamento da gordura armazenada.
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