
 
RÝCHLE A CIELENÉ
ZOŠTÍHLENIE A OMLADENIE

endermologie® body & face

 & ANTI-AGING





DOBRÝ POCIT  
Z VLASTNÉHO TELA
ZNAMENÁ DOBRÝ POCIT 
ZO SEBA SAMÉHO!

Inteligentná stimulácia otvára možnosti neuveriteľných 
premien pokožky a postavy.

Spoločnosť LPG® vyvinula na základe svojich 
tridsaťročných odborných skúseností a vedeckého 
výskumu metódu endermologie®: Ide o unikátnu 
neinvazívnu techniku mechanickej stimulácie kože, ktorá 
vedie k prirodzenej obnove bunkového metabolizmu.

Vyskúšajte si jedinečný účinok endermologie® na 
omladenie a zoštíhlenie.



STUBBORN
FAT RELEASE

Endermologie® tela je prirodzená a príjemná technika vyvinutá spoločnosťou LPG®, ktorá 
efektívne mobilizuje pokožku, a tak spúšťa hĺbkovú fyziologickú reakciu. Táto unikátna cielená 
stimulácia prostredníctvom patentovanej ošetrujúcej hlavice obnovuje mikrocirkuláciu pre 
látkovú výmenu, aktivuje uvoľňovanie odolného tuku, lieči celulitídu a spevňuje kontúry tela 
všade, kde si prajete.

   Eliminácia odolného a lokalizovaného tuku +70 %*
   Vyhladenie vzhľadu „pomarančovej“ kože
   Prirodzená obnova hustoty dermis (tvorba vlastného kolagénu, elastínu a kyseliny hyalurónovej)

VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY
UŽ PO 6 OŠETRENIACH

BODY endermologie® 



VISIBLE RESULTS 
AS OF 6 SESSIONS

BODY endermologie®

ZOŠTÍHLENIE 
PÁSA

-4,2cm**

UVOĽNENIE 
ODOLNÉHO 

TUKU

+70%*

*M. LAFONTAN et al. Impact of Mechanical massage on gene expression and lipid mobilization in female gluteofemoral adipose tissue. Obesity Facts. 2011; 4(2): 121-9
**Kutlubay Z et al. An alternative treatment modality for cellulite: LPG Endermologie. J Cosmet Laser Ther. 2013 oct; 15(5): 266



 

Skutočný fitness pleti, ošetrenie endermologie® 
tvár, posilňuje prirodzenú obnovu základných látok  
nevyhnutných pre omladenie.
Rýchle a prirodzené výsledky rešpektujúce kožné tkanivo.

   Kolagén pre vyššiu pevnosť
   Elastín pre vyššiu pružnosť: +46 %*
   Kyselina hyalurónová pre väčší objem a hydratáciu: +80 %*

VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY
UŽ PO JEDNOM OŠETRENÍ

FACE endermologie® 



FACE endermologie®

VISIBLE RESULTS
AS OF THE 1ST SESSION 

SPEVNENIE 
POKOŽKY

ŽIARIVÁ PLEŤ

VYHLADENIE 
VRÁSOK

+70%*

+87%*

x2*

*HUMBERT P. et al. Clinical Interventions in Aging 2015: 10, 1-17. Scientific study with facial biopsies performed on 20 subjects by the Dermatology department at the University 
Hospital of Besancon (France) under the supervision of Prof. Humbert, 2013



# Bez zahrievania # Bez zmrazovania # Bez použitia vĺn # Bez skalpela 
# Bez vedľajších účinkov # Bez bolesti # Bez injekcií # Bez rizika fibrózy 

# Bez ničenia buniek # Bez chemických produktov

endermologie.com
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