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Dokonalá stehna
na léto v minisukni!

Léto je tady a mnoho žen se obává nepříjemné zkoušky v podobě krátkých sukní a bikin.
Společnost LPG, specialista na terapii kožních tkání a zakladatel patentované technologie
Cellu M6®, nyní představuje příjemné a bezbolestné ošetření těla zvané ENDERMOLOGIE®,
které přirozeným způsobem aktivuje uvolňování tuků* až o 70 %, a to i v případě partií
odolných vůči dietám a cvičení.
Pokud chcete, aby Vaše stehna byla dokonalá ve městě i na pláži,
společnost LPG nabízí 3 nová 15minutová „cílená“ ošetření
zaměřená na výsledek, kterého chcete dosáhnout:
Cílené ošetření „stehna - hubnutí“ uvolňuje usazený odolný tuk.
Patentovaná hlavice Cellu M6® mobilizuje tukovou tkáň hluboko
v podkoží, tím stimuluje přirozenou lipolýzu (odbourávání tuku)
a efektivně působí na zeštíhlení stehen. Ošetření je zakončeno
tzv. zpevňujícím krokem pro pevné kontury pokožky.
Cílené ošetření „stehna - zpevnění“ obnovuje a znovu modeluje jejich
tvar a objem. Díky jemné stimulaci se přirozeně vytváří nový kolagen
a elastin v podkoží, tím se hloubkově vyživí pokožka.
Ideální ošetření po těhotenství nebo při výrazném úbytku váhy.
Cílené ošetření „stehna - celulitida“ současně změkčuje tukovou tkáň,
odstraňuje přebytečnou vodu a obnovuje mikrocirkulaci, tím se
u pokožky viditelně odbourává efekt „pomerančové kůry“.
Součástí každého ošetření je aplikace profesionálního kosmetického
přípravku LPG podle konkrétního cíle, tím dochází k optimalizaci
výsledků procedur Endermologie®.
Ošetření zaměřené na „stehna - hubnutí “ a „stehna - celulitida“:
Aplikace produktu LPG Smoothing Anti-Dimple Complex podporuje
štěpení tuků a vyhlazuje pokožku.
Ošetření zaměřené na „stehna - zpevnění“:
Aplikace produktu LPG Firming Contour Fluid podporuje zpevnění
a modelaci kontur.
3 nové protokoly jsou součástí programů ošetření ENDERMOLOGIE®, nyní je k dispozici
29 protokolů. Pro dosažení rychlých a viditelných výsledků dle individuálních potřeb klienta
lze jednotlivá ošetření vzájemně kombinovat. Doporučená kůra od 6 ošetření pro uvolnění
uloženého tuku a 12 ošetření pro dlouhodobé zpevnění pokožky.
Seznam LPG center v České a Slovenské republice: www.kpmedical.cz
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