
 

 

 

 

 

 

 

ZEŠTÍHLENÍ CELULITIDA

BODY SHAPING GEL ORANGE PEEL
SMOOTHING COMPLEX

DRAINING DETOX SERUM

• CHRONO-BIOLOGICKÁ AKCE (DEN I NOC)
• PODPORA SPALOVÁNÍ TUKŮ
• ZTRÁTA OBJEMU V CM

• ZABRAŇUJE UKLÁDÁNÍ TUKŮ
• VYHLAZUJE CELULITIDU

•  ODSTRAŇUJE OTOKY A VYHLAZUJE 
POKOŽKU

• OBNOVUJE MIKROCIRKULACI TĚLA
• OKAMŽITÝ POCIT LEHKÝCH NOHOU 

5% LPG® Excusive Slimming Complex : 3% hydrolyzát 
z červené řasy (účinná látka získaná výzkumem 
obezity) kombinovaná s 2% čistým kofeinem pro 
optimální zeštíhlující účinek (4x silnější efekt).
+ 2% Corallin G®: rostlinný extrakt z mořského korálu 
pro spalování tuků během dne, v noci zabraňuje vzniku 
nových zralých adipocytů (tukové buňky).

5% LPG® Excusive Slimming Complex : 3% hydrolyzát 
z červené řasy (účinná látka získaná výzkumem 
obezity) kombinovaná s 2% čistým kofeinem pro 
optimální zeštíhlující účinek (4x silnější efekt).
+ 3% Bodyfit®: Glaucin ke stimulaci lipolýzy a prevenci 
vzniku nových adipocytů.

5% LPG® Excusive Slimming Complex :  
3% hydrolyzát z červené řasy (účinná látka 
získaná výzkumem obezity) kombinova-
ná s 2% čistým kofeinem pro optimální 
zeštíhlující účinek (4x silnější efekt).
+ 1% Escin: koňský kaštan, proti otokům  
a ke zlepšení mikrocirkulace.

Aplikujte ráno a večer na cílené partie:  Android typ  
(ramena širší než boky, tuk na žaludku, paží a zádech), 
Smíšená postava (horní část těla) a muži (oblast břicha).
Protokoly Endermologie® Android, Celková péče  
a Muž zeštíhlení.
Svěží účinný gel, rychle se vstřebává.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Aplikujte ráno a večer na cílené partie: Gynoidní typ 
(boky širší než ramena) a lokální tuk na hýždích), 
Smíšená postava (dolní část těla).
Protokoly Endermologie® Gynoid, Celková péče 
a Vyhlazení celulitidy.
Bohatá emulze, rychle se vstřebává.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Aplikujte ráno a večer na problematické partie.  
Vhodný pro otokovou celulitidu (zadržování vody).
Protokol Endermologie® Otoková celulitida.
Modrý chladivý gel, okamžité osvěžení,  
rychle se vstřebává.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

PRODEJNÍ BALENÍ: 150 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 485 ml PRODEJNÍ BALENÍ: 150 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 485 ml PRODEJNÍ BALENÍ: 150 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 485 ml

ENDERMOLOGIE® KOSMETIKA 
PRODUKTOVÁ ŘADA • TĚLO  
LPG® NABÍZÍ ŘEŠENÍ
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ENDERMOLOGIE® KOSMETIKA • PRODUKTOVÁ ŘADA • TĚLO 

DOKONALÁ POSTAVA SPALOVÁNÍ TUKŮ

ZPEVNĚNÍ POCIT POHODY

GLOWING RESURFACING
BODY CREAM

FIRMING CONTOUR
FLUID

LIGHT LEGS MIST

RELAXING SHAPING  
DRY OIL

14-DAY LPG® EXPRESS
SLIMMING CONCENTRATE

•  JEMNÝ PEELING PRO OBNOVU POKOŽKY
•  REDUKCE KOŽNÍCH STRIJÍ AJEJICH 

PREVENCE
• ZPEVNĚNÍ KONTUR TĚLA

• OKAMŽITÁ MODELACE 
• LIFTINGOVÝ EFEKT  
• ZPEVNĚNÍ KONTUR TĚLA

• DRENÁŽ A TONIZACE POKOŽKY
•  OBNOVA MIKROCIRKULACE A ODLEHČENÍ

• EFEKTIVNÍ SPALOVÁNÍ TUKŮ
• ZTRÁTA OBJEMU A ZEŠTÍHLENÍ 
• ODVODNĚNÍ A VYHLAZENÍ POKOŽKY

2% LPG® Exclusive Anti-aging Complex: účinné látky 
kyselina hyaluronová, kolagen typu II a elastin.
+ 5% A.H.A: podpůrné Alfahydroxykyseliny (ovocné 
kyseliny) pro buněčnou obnovu.

2% LPG® Exclusive Anti-aging Complex: 
účinné látky kyselina hyaluronová, 
kolagen typu II a elastin.
7% Dynalift®: rostlinný extrakt, který zanechá 
jemný film na povrchu pokožky. 

7% LPG® Toning Complex:
2% extrakt ze 3 rostlinných účinných látek: 
Arnika, Cipřiš a Šalomounova pečeť na podporu 
mikrocirkulace a zpevnění žilných stěn, pro uvolnění a 
zmírnění otoků nohou.
+ 5% extrakt z červené řasy pro tonizaci pokožky, 
obnovu mikrocirkulace a zklidňující efekt.

Luxusní suchý olej pro zeštíhlení a pocit pohody.
Koncentrace účinných olejových látek: 2,5%

Synergie působení přírodních složek:
COLA (pomáhá spalovat tuk uvolněný přístrojem Cellu M6®),  
ČERNÝ RYBÍZ (redukce hmotnosti), ČERNÝ BEZ (odstranění 
toxinů z těla),  ZELENÝ ČAJ (stimuluje metabolismus 
a okysličení tuků), KOFEIN (pomáhá uvolňovat tuk), 
L-KARNITIN (peptid, který efektivně odstraňuje a spaluje 
tukové zásoby).

Aplikujte ráno a večer na celé tělo pro efekt   
„nové kůže“. Zaměřte se na cílené oblasti.
Aplikujte před každým protokolem  
LPG® ošetření těla.
Růžová emulze, jemná na dotek.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Aplikujte ráno a večer na celé tělo, zaměřte se 
na problematické partie.
Protokoly Endermologie® Zpevnění těla, Tuková 
celulitida a Otoková celulitida.
Výživný fluid, rychle se vstřebává.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Nastříkejte přímo na pokožku nohou směrem  
od kotníků vzhůru. Aplikujte tak často, jak je třeba, 
bez ohledu na denní dobu, v zimě či létě.
Protokol Endermologie® Lymfatická drenáž.
Lehký sprej, jemně parfemovaný, rychle se 
vstřebává a schne.

Aplikujte ráno a večer na vybrané partie.
Rychlé vstřebávání, smyslná vůně.
Nemastný suchý olej, snadná aplikace  
(sprej s pumpičkou)

Užívejte jednu dávku každé ráno, čisté nebo zředěné,  
po dobu 14 dnů.
Před otevřením jemně protřepejte.
Používejte jako součást vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Neberte si mezi jídly, není vhodné pro děti, dospívající  
a těhotné nebo kojící ženy.

PRODEJNÍ BALENÍ: 150 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 485 ml PRODEJNÍ BALENÍ: 150 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 485 ml PRODEJNÍ & PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 200 ml

PRODEJNÍ  BALENÍ: 150 ml PRODEJNÍ BALENÍ: 14 DÁVEK V JEDNOM BALENÍ (ampule 10 ml)

NOVINKA

KP Medical s.r.o.
Výhradní distributor lpg systems pro ČR a sR

Mokropeská 2027, Černošice u prahy, Tel:  + 420 602 771 540

www.kpmedical.cz

•  INTENZIVNÍ SPALOVÁNÍ TUKŮ  
(DEN I NOC)

•  OBNOVA MIKROCIRKULACE
•  UVOLNĚNÍ A RELAXACE
•  HLOUBKOVÁ HYDRATACE POKOŽKY


