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Nová péče Endermolift™ „Total Eye”
Přirozená a kompletní péče pro omlazení a zářivý pohled
Jemná pleť očního okolí představuje obzvláště citlivou část obličeje, protože obsahuje málo kolagenu
a má vysoké nároky na zvláčňující péči. Při únavě, stresu a s postupujícím věkem se často objevují
otoky, tmavé kruhy a jemné vrásky.
LPG®, expert na péči o pleť s již téměř 30letou zkušeností, představuje novou a účinnou péči
Endermolift™ „Total Eye” pro projasnění a vyhlazení očních kontur.

Péče proti vráskám, napuchlým očím a tmavým kruhům
Ošetření očních kontur v délce 20 minut s použitím
patentovaných hlavic Ergolift umožní:
• Drenáž toxinů a nadbytečné vody pro zmírnění otoků a
odstranění tmavých kruhů pod očima
• Otevření očí a obnovení odpočatého vzhledu díky cílenému
liftingu horního víčka
• Vyplnění vrásek očních kontur zevnitř
Po přístrojovém ošetření Endermolift™ je ideální aplikovat speciální LPG®
kosmetickou péči, produkt Total Eye Care. Tento exklusivní komplex
účinných látek působí současně proti vráskám, otokům a kruhům pod
očima. Je ideální pod make-up, oči okamžitě prozáří.
Již po prvním ošetření Endermolift™ jsou kontury viditelně odpočaté,
dochází ke zmírnění otoků, eliminaci tmavých kruhů i k vyhlazení jemných
vrásek a kontur.
100% přirozené výsledky
New Endermolift™ přirozeně obnovuje syntézu látek zásadního významu
spojených s mládím: kolagenu pro zpevnění (+23%*), elastinu (+46%*) pro
pružnost a kyseliny hyaluronové (+80%*) pro hydrataci a obnovy hustoty pleti.
Endermolift™ a LPG® profesionální kosmetika: +50% účinnost proti stárnutí!
LPG® speciální kosmetické produkty, jež jsou vhodné pro profesionální aplikaci i domácí použití, se
vyznačují vysokými koncentracemi účinných složek a obsahují exkluzivní LPG® Anti-Aging Complex,
který je navržen speciálně k optimalizaci stimulace Endermolift™.
Péče Endermolift™ „Total Eye” – 25 minut
Seznam center vybavených LPG přístroji v ČR a SR: www.kpmedical.cz
Sledujte nás na Facebooku: LPG Systems Česká a Slovenská republika
*2013 Humbert study.
**2014 Humbert study.

