
NOVÝ VĚDECKÝ OBJEV



Rozsáhlá a podrobná  
vědecká studie dokazuje,  
že nová technologie  
LPG© Mecáno – Stimulation 
pomáhá pokožce produkovat 
kyselinu hyaluronovou.

Prof. Philippe Humbert, 
přednosta Dermatologického oddělení  
Fakultní nemocnice v Besançonu ve Francii  
a ředitel Dermatologického výzkumného centra.

Ergolift, patentovaná inovace

KySELiNa  HyaLuRONOVá

Látka, která se vstřebává do pokožky a je 

velmi uznávána laiky i dermatology pro své 

hydratační a zvláčňující účinky, díky kterým 

vypadá pleť plnější a zdravější. ENDERMOLiFT 

je unikátní světová technologie, která 

prokazatelně stimuluje přirozenou tvorbu 

kyseliny hyaluronové: bio-asimilace, 

bezpečnost a riziko 

nesouměrné tváře  

již nejsou problém! +80%*



Ergolift, patentovaná inovace

+270%**

Zvraťte proces přirozeného 
stárnutí Vaší pokožky!

Nová Ergolift  
ošetřující hlavice,  
výhradní patent LPG®.

Nová ošetřující hlavice obsahuje mikro-motor 
(MPF technology*), který zvýší stimulaci tkání 
až o 270%. Díky této inovaci je nyní možné 
vybrat si z více než 1000 odlišných druhů 
stimulace:

Postupné přisávání (na obrázku pod č. 1), možnost individuálně 
nastavit hloubku působení (povrchové fibroblasty, fibroblasty hlubokých 
vrásek, mikro-cirkulační systém, lymfatický systém, adipocyty, atd.)

Rychlost vibrací (na obrázku pod č. 2), cílená buněčná stimulace 
(pro zpevnění pokožky, vyhlazení vrásek, vyplnění pokožky, odstranění 
přebytečné vody a okysličení pokožky, odstranění tuku, atd.)

*Jedinečná vědecká studie zahrnující biopsii obličejových tkání u 20 zkoumaných subjektů; provedena na Dermatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Besançonu (Francie)  
pod vedením prof. Humberta (2013). 
Endermolift je první a unikátní technologie na světě, která vědecky prokázala až 80% navýšení  přirozené produkce vlastní kyseliny hyaluronové v pokožce.
**Ve srovnání s předchozí LiFT technologií.

Přirozený způsob  

JaK OMLaDiT Vaši POKOžKu ZEVNiTř!

Experti u LPG vycházející z výsledků vědeckého výzkumu 
Profesora Humberta (viz rozhovor na str. 5) vyvinuli novou 
technologii, která přirozeně nastartuje v těle procesy,  
které udrží Vaši pleť zdravou a mladistvou: 

Kyselina hyaluronová pro objem a hydrataci

Kolagen pro obnovu a zpevnění tkání

Elastin pro pružnost pokožky
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Nový Endermolift™

KySELiNa  
HyaLuRONOVá 

ZPEVNĚNí 

ELaSTiN 

VyHLaZENí  
VRáSEK 

Krásná pokožka musí být především 
zdravá. Nová ERGOLiFT ošetřující 
hlavice mi umožňuje jemně,  
avšak přirozeně znovu nastartovat 
buněčné procesy, které se věkem 
zpomalují.  V tomto ohledu nabízí 
ENDERMOLiFT skutečně nový  
anti-aging:  způsob omlazení  
pokožky zevnitř.

Dr. Ghislaine BEiLiN, 
Cosmetic Doctor in Paris

*Vědecká studie zahrnující biopsii obličejových tkání u 20 zkoumaných 
subjektů; provedena na Dermatologickém oddělení Fakultní nemocnice 
v Besançonu (Francie) pod vedením prof. Humberta (2013). 
Endermolift je první a jedinou technologie na světě, která vědecky 
prokázala až 80% navýšení  přirozené produkce vlastní kyseliny 
hyaluronové v pokožce.
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PLEť JE 

DVaKRáT 
ZářiVĚJší*

+ 1 STuPEň 
JaSNĚJší *

Prof. Philippe Humbert
Prof. Philippe Humbert je primářem Dermatologického 
oddělení Fakultní nemocnice v Besançonu ve Francii  
a ředitel Dermatologického výzkumného centra.

Tento vědecký objev dokazuje, že nová 
generace ENDERMOLiFT svým působením 
hluboko ve střední vrstvě pokožky,  
tzv. škáře, přináší viditelné výsledky  
na povrchu kůže.

SyLViE, 49 LET, ByLa JEDNa Z PRVNíCH, KTERá 
TESTOVaLa NOVOu ERGOLiFT TECHNOLOGii.
Poprvé jsem vyzkoušela to, čemu se říká „přirozený 
facelift“! už od první aplikace se mi zdálo, jako by moje 
pokožka mohla lépe dýchat a můj obličej byl rozzářený.  
Účinek ošetření jsem cítila a viděla okamžitě.

Testovaná a  
PROKáZaNá ÚčiNNOST

Tato studie je založená na výzkumu biopsií 20 subjektů, kterým jsme 
ošetřovali pouze polovinu tváře. Vyvinutá technologie nebyla testována 
na zvířatech, ani nebyly prováděny žádné experimenty ve zkumavce. 
Rozbory tkání sloužily jako “živý” materiál na pozorování fibroblastů 
a k názorné ukázce toho, že Ergolift ošetřující hlavice efektivně působí 
proti stárnutí pokožky.

Nejprve se zamezilo rozkladu kolagenu v tkáni a současně již poničená kolagenová 
vlákna byla odstraněna dvakrát rychleji, což mělo za následek syntézu nových 
a zdravých kolagenových vláken, která znovu zpevnila střední vrstvu pokožky 
(pevnost se zvýšila o 23%) a vyhladila vrásky na povrchu kůže (o 21% méně vrásek). 

Přirozená produkce elastinových vláken vzrostla o 46%*, díky čemuž je pokožka 
pružnější.

a také jeden nečekaný objev: přirozená produkce kyseliny hyaluronové  
se zvýšila o 80%; efektivně  pomáhá pokožce znovu získat  
svůj objem.

Olivová Béžová



OBORNá DiaGNOSTiKa POKOžKy 
iNSPiROVaNá  KLiNiCKÝM VÝZKuMEM

Nová LPG metodologie posuzování stavu 
pokožky byla vyvinuta ve spolupráci 
s Dermatologickým oddělením Fakultní 
nemocnice v Besançonu (Francie). 
Po úvodním vyšetření pleti lze začít 
s Endermolift léčebným programem.
Doporučená frekvence je dvakrát týdně.

Nový Endermolift™

LPG® kosmetická řada
Naše speciální řada LPG anti-aging 
profesionální péče o obličej  
a dekolt podporuje  dokonalý 
výsledek při aplikaci v kosmetickém 
salonu nebo doma.



RyCHLÝ aNTi-aGiNG,
efektivní  a přirozený  

Expres péče, velmi efektivní  
a komfortní.

Nový Endermolift nabízí  
více než 40 rychlých a učinných 
protokolů ošetření (od 10 do 30 minut)  
pro ženy  i muže již od 25 let.

aNTi-aGiNG VyPLNĚNí ENDERMOLiFT             30 MiN

Vyplňuje pleť a ta znovu získává přirozený objem
Zdvojnásobuje* „samohydratační“ schopnost pleti
Vyhlazuje jemné i hlubší vrásky

Pro pleť se sklony k propadlým rysům obličeje, 
obzvláště v lícní oblasti.

aNTi-aGiNG ZPEVNĚNí ENDERMOLiFT             30 MiN

Zpevňuje pleť a má přirozený vyhlazující účinek
Zjemňuje pleť pro lepší ochranu
Zabraňuje přirozenému rozkladu kolagenu

určeno pro povadlou pleť.

aNTi-aGiNG REMODELaCE ENDERMOLiFT     30 MiN

aktivuje přirozený proces lipolýzy, který pročistí pleť
Odstraňuje toxiny a znovu rozzáří Vaší pleť
Zjemňuje texturu pokožky

určeno pro pleť s ucpanými nebo zvětšenými póry.

NOVÉ „CíLENÉ“ OšETřENí 10 MiN

Zaměřte se na konkrétní partii Vašeho těla a zvolte velmi 
rychlé a viditelně efektivní ošetření

Horní obličejová část/opuchlé oči a tmavé kruhy pod očima

Vrásky kolem očí/oblast okolo rtů

Ovál celého obličeje/dvojitá brada/krk

Dekolt/poprsí/ruce

DETOX ENDERMOLiFT 20 MiN

Odstraňuje toxiny a pročišťuje pleť
Vyrovnává objem pleti
Zjemňuje texturu pleti

ideální ošetření po večírku, dlouhém letu letadlem a při 
poruchách biorytmů, okamžitě zbavuje pocitů únavy.

ROZJaSNĚNí ENDERMOLiFT 15 MiN

Jemně odstraňuje neživé buňky
Zdvojnásobuje*odlesky světla na pokožce
Zjemňuje texturu pleti

Využíváno maskéry filmových hvězd, ideální „bleskové“ 
ošetření pro speciální příležitost.

*Jedinečná vědecká studie zahrnující biopsii obličejových tkání u 20 zkoumaných subjektů; provedena na Dermatologickém oddělení Fakultní nemocnice 
v Besançonu (Francie) pod vedením prof. Humberta (2013). 
Endermolift je první a unikátní technologie na světě, která vědecky prokázala až 80% navýšení  přirozené produkce vlastní kyseliny hyaluronové v pokožce.



Kliniky estetické medicíny
Kosmetické salóny
Lázeňské domy 
Terapeutická  centra
Seznam světových center vybavených 
LPG technologií:  www.lpgsystems.com

LPG® ENDERMOLiFT
Rozjasňující účinky a detoxikace   
již po prvním ošetření.
Vyhlazení vrásek a zpevnění pleti  
po 8-12 ošetřeních.

Nová technologie Endermolift je dostupná 
pouze v přístrojích Cellu M6® integral 
a Cellu M6® Endermolab LPG®, které jsou 
vybavené novou ošetřující hlavicí, a také 
v přístroji Mobilift M6®, zcela novým přenosným 
LPG přístrojem.

uKáZKy, SCHůZKy a ROZHOVORy  
S LPG SPECiaLiSTy JSOu MOžNÉ  
PO PřEDCHOZí DOMLuVĚ

Výhradní distributor  
pro čR a SR
KP Medical s.r.o.
Tel.: +420 602 771 540
E-mail: info@kpmedical.cz
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