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ŘADA LPG® PREMIUM

Nejnovější přírůstek kosmetické řady 
endermologie® pro buněčnou regeneraci

POVZBUĎTE 
EKOSYSTÉM SVÉ PLETI!



ŘADA LPG® PREMIUM

ANTI-AGING RENEWAL SERUM

(OMLAZUJÍCÍ OBNOVUJÍCÍ SÉRUM) 

ANTI-AGING RENEWAL CREAM

(OMLAZUJÍCÍ OBNOVUJÍCÍ KRÉM) 

EYE & LIP CONTOUR CREAM

(REGENERAČNÍ KRÉM NA OKOLÍ OČÍ A RTŮ)

POST–CARE EYE CONTOUR 

MASK (REGENERAČNÍ 
MASKA NA OČNÍ OKOLÍ)

1

2

3

4



Nová DENNÍ A NOČNÍ péče
pro DOKONALOU PLEŤ

Nová regenerační péče s efektem „nové pokožky“

Intenzivnější, okamžitá a dlouhodobá korekce příznaků stárnutí pro dokonalou pleť

INOVATIVNÍ SLOŽENÍ
→ Inovativní prémiový komplex zanechává 
pleť neuvěřitelně pružnou, jemnou 
a vyplněnou po celý den. Pleť je hebká, matná, 
zářivá a přirozeně krásná jako nikdy dříve. 

→ Inovativní složení této péče zahrnuje 
technologii ITC, která umožňuje přesné 
doručení účinných látek do nitra cílové 
buňky (fi broblastu) pro obnovu její látkové 
výměny.



INOVATIVNÍ BALENÍ PRODUKTU

→   Patentovaný systém* dávkuje kosmetický produkt bez působení vzduchu, toto hermetické dávkování 
brání množení bakterií:

• optimální ochrana složení 
• snížený obsah konzervantů

→ Kapsulový systém pro postupné uvolňování účinných látek

*LUMSON-patentovaný vzduchotěsný systém

LUXUSNÍ VZDUCHOTĚSNÁ DÓZA,
která přináší INOVACI, OCHRANU 
i POTĚŠENÍ SMYSLŮ.



ANTI-AGING RENEWAL CREAM

ÚČINNÉ LÁTKY

PŮSOBENÍ

POUŽITÍ

KONZISTENCE

16% LPG® Premium complex

50ml 
vzduchotěsná dóza

Doporučená maloobchodní cena: 112 eur / 2 990 Kč včetně daní

▪ Intenzivní hydratace pro zklidnění pleti 
▪ Regenerace pro optimální zpevnění
▪ Vyhlazení pokožky
▪ Silný účinek proti vráskám

POUŽITÍ
Aplikujte ráno a večer na obličej, krk a dekolt 
po předchozím použití obnovujícího séra proti 
stárnutí. Vhodný zejména pro zralou pleť jako 
doplněk regeneračního séra proti stárnutí 
a „zlatého“ krému na okolí očí a rtů.

112 eur / 2 990 Kč včetně daní

KONZISTENCE
Jemná a rychle se vstřebávající emulze, která 
dodává skutečný pocit hebkosti a přináší 
okamžité zklidnění. Postupně se vstřebává, 
tím zajišťuje dokonalou svěžest a sametovou 
hebkost pleti na dotek.



16% LPG® Premium complex Premium complex
1. Exkluzivní patentovaný systém / Nová technologie ITD (intelligence Targeting Device) -X50 

Technologie převzatá z výzkumu rakoviny. Skutečný GPS systém pleti - součástí patentované kapsle je 
ligandový peptid navázaný na jejím vnějším povrchu, který kapsuli nasměruje ke specifi ckému receptoru 
cílové buňky (fi broblastu). Účinná látka je tak doručena do nitra buňky, ale díky ligandu cíleným způsobem 
(který je pro dosažení jádra buňky klíčový), aby zvýšila produkci kolagenu a elastinu.

2. Komplex pro intenzivní, okamžitou a dlouhodobou hydrataci: 

5% FUCOCERT + 3% PATCH 2O + 1% BETAFIN + 1% PENTAVITIN + 0,5% AH PRIMALHYAL 50 

Molekulární síť přírodních biopolymerů / Pomalé uvolňování hydratačního komplexu do nitra pokožky 
pro zajištění okamžitého „protižízňového“ účinku a expresní (do 30 min) a dlouhodobá (až 5 dní) 
hydratace + obnova kvality kožní bariéry. 

  Kyselina hyaluronová s nízkou molekulovou hmotností / Molekula, která je nezbytná pro proces 
řízené hydratace a zpevnění pokožky.

  Sacharid (derivát glukózy) / Zklidnění a hydratace po dobu 72 hod.  / Omezuje odvodňování + 
obnovuje kvalitu kožní bariéry. 

  Polysacharid (cukr) / Chrání, opravuje a hydratuje fi lm na povrchu kůže.

  Betain (výtažek z řepy) / Buněčný osmolyt, který pomáhá přenášet vodu / Zvlhčuje, chrání a zesiluje 
účinek AHA kyselin.

3. Kombinace 2 peptidů, které působí ve vzájemné součinnosti = Intenzivní působení proti vráskám, jehož účinnost byla prokázána in vivo. Značné zlepšení 
elasticity pleti, prokázané in vitro.

4. Směs ceramidů získaných z pšeničných zrn s účinností na povrchovou strukturu pleti prokázanou in vivo: zjemnění povrchu pleti (-73 % ve srovnání s 
placebem) a viditelně zúžené póry.

5. Rostlinný derivát z geneticky neupravené sóji umožňuje zvýšení produkce elastinu a kolagenu do 48 hodin. Zlepšuje tak vzhled pleti, která díky němu 
vypadá zdravější a mladší.



LPG® Premium complex
Koktejl exkluzivních a mimořádně účinných aktivních složek

1. Exkluzivní patentovaný systém: Nová technologie ITD 
Patentovaná kapsle, převzatá z výzkumu rakoviny, má na vnějším 
povrchu navázán ligandový peptid, který ji nasměruje 
ke specifi ckému receptoru cílové buňky (fi broblastu).

Účinná látka je tak díky ligandu cíleným způsobem (který je 
pro dosažení jádra buňky klíčový) doručena do nitra buňky,  
aby zvýšila produkci kolagenu a elastinu.

Tato nová inteligentní technologie působící jako „kosmetický 
dron“ transportuje účinné látky uvnitř buněčné cytoplazmy.

Klíčová slova:
- Schváleno FDA
-  Ligandový peptid, který je afi nní k receptoru na membráně fi broblastu (a nikoli na jiných buňkách, např. 

keratinocytu či melanocytu).
-  Dodávané lipopeptidy vyvolávají nitrobuněčnou řetězovou reakci: buňka znovu začíná produkovat proteiny 

mimobuněčné matrice (elastin, kolagen, proteoglykany aj.).
-  11 testů in vitro s buněčným markerem a 30 testů in vivo
- Buněčná stimulace (booster) 



LPG® Premium complex
Koktejl exkluzivních a mimořádně účinných aktivních složek

2. Komplex pro intenzivní, expresní a dlouhodobou hydrataci
•  PatcH2O™- Molekulární síť přírodních biopolymerů

Expresní (do 30 min) a dlouhodobá (až 5 dní) hydratace*

•  KYSELINA HYALURONOVÁ s nízkou molekulovou hmotností:  molekula, která je 
nezbytná pro proces řízené hydratace a která umožňuje zpevnění pokožky.

•  Sacharid (derivát glukózy): zklidnění a hydratace po dobu 72 hod. 

•  Polysacharid (cukr): chrání, opravuje a zvlhčuje fi lm na povrchu pleti.

•  Betain (výtažek z řepy): buněčný osmolyt, který pomáhá přenášet vodu. Tato účinná látka 
zvlhčuje, chrání a zesiluje účinek AHA kyselin.

*Studie  BASF in vitro, 2012



LPG® Premium complex
Koktejl exkluzivních a mimořádně účinných aktivních složek

3.  Kombinace 2 peptidů: Vysoce účinné regenerativní působení 
proti vráskám

→   Působí ve vzájemné součinnosti a aktivuje geny související s buněčnou obnovou.

→   Tyto účinné látky jsou uznávány pro jejich působení na hloubkovou regeneraci pokožky.

Prokázaná účinnost*: PŮSOBÍ PROTI VRÁSKÁM a značně zlepšuje elasticitu pleti.

*Studie  BASF in vitro, 2012



LPG® Premium complex
Koktejl exkluzivních a mimořádně účinných aktivních složek

4. Ceramidy z pšeničných zrn

→   Dlouhotrvající účinek*: zjemnění povrchové struktury pleti 
(-73 % ve srovnání s placebem) a viditelně zúžené póry.

→   Tato účinná látka zároveň zachovává elasticitu pleti tím, že inhibuje 
činnost elastáz – enzymů odpovědných za odbourávání elastinových 
vláken v mimobuněčné matrici škáry (dermis).

Také chrání pleť před oxidativním stresem (přebytek volných radikálů, jež 
zůsobuje předčasné stárnutí plet). 

*Studie  Seppic, 2015

D+56: Polovina obličeje 
ošetřená placebem

D+56: Polovina obličeje 
ošetřená CERAMOSIDY HP



LPG® Premium complex
Koktejl exkluzivních a mimořádně účinných aktivních složek

5. Rostlinný derivát z geneticky neupravené sóji

→   Zvyšuje produkci elastinu (+102 %)* a kolagenu (+49 %)* během 48 hodin.
Zlepšuje tak vzhled pleti, která díky němu vypadá zdravější a mladší. 

*Interní dokument Kemin 15-00024

Účinky na produkci elastinu            Účinky na produkci kolagenu



→    Kompletní ošetření Obličej – Krk – Ruce
→     75 minut jedinečného smyslového zážitku pro intenzivní 

omlazení pleti pomocí endermologie® a čínské medicíny 
 

1. Detoxifikace
Nové manévry endermopunkce a přesné působení ošetřující hlavice  
(stimulující strategické body meridiánů) pro rychlejší vylučování toxinů  
a podporu energetických toků

2. Probuzení buněk mládí
Produkce endogenního kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové je aktivována

3. Stimulace ekosystému pleti
Pomocí kosmetické řady endermologie® a aplikace nového produktu 
Anti-aging Renewal Cream

→ Viditelné výsledky již po jednom ošetření!

ENDERMOLOGIE®

BUNĚČNÁ REGENERACE

LPG® LUXUSNÍ PÉČE  


