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NABÍZÍME ŘEŠENÍ

CELULITIDA

SBOHEM CELULITIDO!

endermologie.com
kpmedical.cz

Ďolíčky na tváři jsou roztomilé, ale co na
vašem zadečku či stehnech? Tam už moc
ne. Celulitida hrozí nám všem, nezáleží na
typu postavy. Ženy jejich „pomerančová“
pokožka opravdu trápí. Současné studie
dokazují, že vzhled svého těla hodnotíme
hlavně podle obávaných ďolíčků, dle
průzkumu Google 97 % žen uvádí, že si
přejí zpevnit a vyhladit problematické partie
těla s nevzhlednou celulitidou.

CELULITIDA

JAK CELULITIDA VZNIKÁ?

V přírodě je vše dobře zařízeno. V ženské
podkožní vrstvě jsou některé tukové buňky
zachycené mezi pojivovými přepážkami
(tzv. septa) za účelem ukládání energie
pro případ těhotenství. Bohužel existující
rovnováhu může narušit i malá změna:
hormonální výkyvy, zadržování vody, strava
s vysokým obsahem cukru, nedostatečná
pohybová aktivita, ale i příliš dlouhé sezení.
Pojivové přepážky se pak stáhnou a vtahují
tím i povrch kůže. Současně je blokován
tělní oběh a hromadí se toxiny.
Takto vzniká celulitida, v podkoží se
současně ukládá rezistentní tuk.

VÍTE, ŽE ...?
Ženy jsou náchylnější ke vzniku celulitidy na stehnech a zadečku
vinou ženského hormonu estrogenu a většího množství alfa
receptorů v oblasti stehen, jež podporují ukládání tuku, a také
proto, že mají méně beta receptorů, které tuk odbourávají**.

*www.womenshealthmag.com/uk/beauty/skin/a706785/how-to-get-rid-of-cellulite
**https://groomandstyle.com/art-of-skin-care/cellulite-removal-every-womans-quest
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NABÍZÍME ŘEŠENÍ
ZBAVTE SE CELULITIDY POMOCÍ
CELLU M6 ALLIANCE®!

EFEK TIVNÍ LÉČBA CELULITIDY
PŘÍSTROJ CELLU M6 ALLIANCE ®
PŘIROZENÁ A BEZBOLESTNÁ PÉČE
CELLU M6 Alliance® řeší problém celulitidy změkčením
a uvolněním tkání, přitom obnovuje i tělní oběh pro podporu
látkové výměny. Ošetření těla metodou endermologie® je
přirozená mechanická biostimulace pokožky, 100% neinvazivní
a neagresivní technika.
Příjemná relaxační péče pro každou ženu, jež vyhlazuje celulitidu
a současně odvádí přebytečnou vodu z těla. Kůže je po ošetření
vyhlazená, tonizovaná a hlavně zdravá díky eliminovaným
toxinům.

Již od 3. ošetření dochází k redukci celulitidy (67%*),
pokožka je viditelně hladší a jemnější.

*Studie Dermscan endermologie®, 2016.

DOPORUČENÍ
SPECIALISTKY LPG ®
PANÍ CLÉLIE MONTEUX
„Dejte si malou pauzu s šálkem našeho
čaje na rychlou podporu hubnutí 14-DAY
LPG® Express Organic SLIMMNIG TEA: zelený čaj bohatý
na antioxidanty, obsahuje přírodní diuretické složky (kopřiva
a fenykl), má silný odvodňují účinek a lahodnou chuť“.
„Předcházejte vzniku celulitidy a bojujte s ní doma: nejezte příliš
mnoho tuků a sacharidů, masírujte své tělo krouživými pohyby
pro změkčení tkání, pijte hodně vody a pravidelně cvičte.“

OSOBNÍ REFERENCE
EMMA – 43 LET
„Dlouho jsem hledala to pravé, dokonalé řešení… až
jsem vyzkoušela metodu, která je bezbolestná, přírodní
a skutečně funguje!
Po prvním těhotenství se mi na stehnech a zadečku
objevila celulitida, to mě samozřejmě trápilo. Chtěla
jsem s tím něco udělat, ale přirozenou cestou, bez rizika
poškození kůže. Pak jsem se doslechla o přístroji Cellu
M6 Alliance® a metodě endermologie®: je přírodní, účinně
léčí celulitidu a současně pečuje o pokožku. Je to způsob,
jak se starat o své tělo díky jedinečné kombinací účinného
ošetření s bonusem v podobě relaxace“.
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Nový doplněk stravy vyrobený výhradně z rostlinných
složek komplexně působí na faktory způsobující
pomerančovou kůži.
Jeho varianty složení pro DEN & NOC se vzájemně
doplňují a nabízejí tak cílený dlouhodobý účinek.

CELLU M6 ALLIANCE ®
„MADE IN FRANCE“
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY

Nová patentovaná hlavice Alliance® kombinuje
úchop motorické klapky a válečku s řízeným
podtlakem, tato unikátní synergie cíleně a přesně
mobilizuje kožní tkáň.
Tato „aliance“ umožňuje současnou vícerozměrnou
stimulaci, jež podporuje během jednoho ošetření
různé fyziologické mechanismy.
Jde o skutečné „fitness“ pro kůži i tukovou tkáň,
dochází ke změkčení a úbytku vaziva. Ošetření
současně podporuje uvolňování tuků a aktivuje
krevní i lymfatický oběh.
Senzor Alliance Skin Identity v hlavici stimulaci
přesně přizpůsobí typu pokožky (povolená,
tuková, či fibrózní tkáň):
intenzita ošetření je optimalizována a přitom plně
respektuje vlastnosti kůže.

Prokázané výsledky:
n Snižuje fibrózu tkání
n Zmenšuje rozměr adipocytů
n Podporuje lipolýzu (spalování tuků)
Složení pro DEN eliminuje přebytečnou vodu a zvyšuje
energii díky acerole, zatímco složení pro NOC pomáhá
předcházet vzniku nových adipocytů a podporuje
relaxaci.
ZPŮSOB POUŽITÍ: 28 balení pro 14 denní užívání
VARIANTA DEN: 1 balení každý den ráno. 3 g prášku
zalijte 150 ml vody a míchejte do úplného rozpuštění
VARIANTA NOC: 1 tyčinka každý večer. 3 g prášku
nechat po troškách rozpustit na jazyku.

VÍTE, ŽE ...?

Již více než 30 let vyvíjí a prodává společnost LPG® unikátní
patentované technologie určené pro estetickou medicínu,
odbornou fyzioterapii, krásu a sport. Účinek byl prokázán
mnoha vědeckými studiemi od předních světových specialistů.
Přínosy mechanické stimulace na celé tělo byly pozorovány již
od počátku. Během let se společnosti LPG® stala lídrem odboru
díky svým vyspělým technologiím „Made in France“. Stala se
klíčovým hráčem na trhu zdravotní péče (léčba jizev, edémů,
fibróz, lymfatické drenáže a další cílená terapie) i v oblasti estetiky
(efektivní ošetření tváře i těla pro zeštíhlení a omlazení).

KP Medical s.r.o., výhradní distributor
LPG Systems pro ČR a SR
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OPTIMALIZACE VÝSLEDKŮ endermologie ®
POMOCÍ
14-DAY LPG ® EXPRESS DAY & NIGHT
ORANGE PEEL STOP

