
Mūsdienu tehnoloģijas nodrošina mūs ar visdažādākajiem instrumentiem un līdzekļiem ķermeņa un 

sejas ādas korekcijai. SKY DREAM CLINIC ir inovāciju un unikālo tehnoloģiju klīnika, kas 

nemitīgi paplašina un uzlabo savus pakalpojumus. Klīnikas arsenālā ir pieejams inovatīvs 

kosmetoloģijas aparāts ICOONE LASER. 

  

ICOONE LASER garantē optimālu rezultātu pat vissarežģītākajos gadījumos, ko praksē ir 

apliecinājuši daudzi pētījumi. Mēs esam pārliecināti, ka tikai zinātniska pieeja garantē 

panākumus un lieliskus rezultātus, un tieši tāpēc mēs turpinām pastāvīgi pētīt jaunākās 

tehnoloģijas un to potenciālu! Eksperimentālie pētījumi ir parādījuši, ka ICOONE LASER ir 

efektīvs gan kosmetoloģijā, gan medicīniskās manipulācijās dažādu ādas stāvokļu ārstēšanai. 

 

Unikālās ICOONE LASER mehāniskās iedarbības metodes ļauj: 

• novērst celulītu 

• izlīdzināt grumbas 

• atjaunot ādu 

• likvidēt tūsku 

• samazināt zemādas taukaudu daudzumu 

• veikt krūšu liftinga procedūru 

• likvidēt sēžas ļenganumu 

 

Šīs ierīces darbība būtiski atšķiras no izplatītajiem vakuuma rullīšu analogiem, tā kā rullīšos ir 

alveolāras atveres.  ICOONE LASER, kas aprīkots ar dažādiem uzgaļiem, ieskaitot zonai ap acīm, 

ļauj pilnībā pielāgot kosmētiskās procedūras klientu vēlmēm, apvienojot dažādas programmas, kas 

paredzētas sejas un ķermeņa manipulācijām. Procedūru var veikt arī visjutīgākajās ādas zonās, 

piemēram, plakstiņiem, krūšu un kakla zonām. Tā ir pilnīgi nesāpīga, tieši pretēji – rada patīkamu, 

vieglas masāžas un relaksācijas sajūtu. Šāda masāža likvidē tūsku un pietūkumu, normalizē sejas 

krāsu un piešķir ādai tonusu. Efektīva cīņā ar mīmikas radītajām grumbām. 

 

ICOONE LASER aparāta tehnoloģijām nav novērojamas sāpju izpausmes procedūras laikā, tas ir 

pilnībā izslēgts. Viennozīmīgi, ka jūtīgākas būs tās zonas, kurās novērojama stagnācija. Un, protams, 

kritiskajās dienās, visticamāk, jūs jutīsiet lielāku diskomfortu nekā parasti. 

Procedūras laikā tiek izmantots individuāls neilona tērps. Procedūru skaitu un ilgumu nozīmē mūsu 

klīnikas speciālists, ņemot vērā klienta vēlmes un īpatnības. 

Līdz šim vienīgais aparāts, kas ļauj veikt klasisku savienojošo masāžu, ir Itālijā ražots aparāts 

ICOONE LASER, un tas tagad ir pieejams arī zobārstniecības un estētiskās medicīnas klīnikā SKY 

DREAM CLINIC. 


