
 

 

 

 

 

 

 

ZOŠTÍHLENIE CELULITÍDA

BODY SHAPING GEL ORANGE PEEL
SMOOTHING COMPLEX

DRAINING DETOX SERUM

• CHRONOBIOLOGICKÁ AKCIA (DEŇ AJ NOC)
• PODPORA SPAĽOVANIA TUKOV
• STRATA OBJEMU V CENTIMETROCH

• ZABRAŇUJE UKLADANIU TUKOV
• VYHLADZUJE CELULITÍDU

•  ODSTRAŇUJE OPUCHY A VYHLADZUJE 
POKOŽKU

• OBNOVUJE MIKROCIRKULÁCIU TELA
• OKAMŽITÝ POCIT ĽAHKÝCH NÔH 
 

5% LPG® Excusive Slimming Complex : 3% hydrolyzát 
z červenej riasy (účinná látka získaná výskumom 
obezity) kombinovaný s 2% čistým kofeínom pre 
optimálny zoštíhľujúci účinok (4x silnejší efekt);
+ 2% Corallin G®: prírodný extrakt z morského koralu 
na spaľovanie tukov počas dňa, v noci zabraňuje vzniku 
nových zrelých adipocytov (tukové bunky).

5% LPG® Excusive Slimming Complex : 3% hydrolyzát 
z červenej riasy (účinná látka získaná výskumom 
obezity) kombinovaný s 2% čistým kofeínom pre 
optimálny zoštíhľujúci účinok (4x silnejší efekt);
+ 3% Bodyfit®: glaucín na stimuláciu lipolýzy a prevenciu 
vzniku nových adipocytov.

5% LPG® Excusive Slimming Complex :  
3% hydrolyzát z červenej riasy (účinná látka 
získaná výskumom obezity) kombinovaný  
s 2% čistým kofeínom pre optimálny zoští-
hľujúci účinok (4x silnejší efekt);
+ 1% Escin: gaštan konský, proti opuchom  
a na zlepšenie mikrocirkulácie.

Aplikujte ráno a večer na cielené partie: Androidný typ 
(ramená širšie než boky, tuk na bruchu, rukách a chrbte), 
Zmiešaná postava (horná časť tela) a muži (oblasť brucha).
Protokoly Endermologie® Android, Celková starostlivosť a 
Muž zoštíhlenie.
Svieži účinný gél, rýchlo sa vstrebáva.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na cielené partie: Gynoidný 
typ (boky širšie než ramená a lokálny tuk na zadku), 
Zmiešaná postava (dolná časť tela).
Protokoly Endermologie® Gynoid, Celková starostlivosť 
a Vyhladenie celulitídy.
Bohatá emulzia, rýchlo sa vstrebáva.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na problematické partie.
Vhodné na edematóznu celulitídu (zadržiavanie 
vody).
Protokol Endermologie® Edematózna celulitída.
Modrý chladivý gél, rýchlo sa vstrebáva.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

PREDAJNÉ BALENIE: 150 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 485 ml PREDAJNÉ BALENIE: 150 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 485 ml PREDAJNÉ BALENIE: 150 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 485 ml

ENDERMOLOGIE® KOZMETIKA 
PRODUKTOVÝ RAD • TELO  
LPG® PONÚKA RIEŠENIA
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RELAXING SHAPING  
DRY OIL

Luxusný suchý olej pre zoštíhlenie a pocit pohody.
Koncentrácia účinných olejových látok: 2,5%

Aplikujte ráno a večer na cielené partie.
Rýchle vstebávanie, zmyselná vôňa
Nemastný suchý olej, ľahká aplikácia  
(sprej s pumpičkou)

NOVINKA

•  INTENZÍVNE SPAĽOVANIE TUKOV  
(DEŇ I NOC)

• OBNOVA MIKROCIRKULÁCIE
• UVOĽNENIE A RELAXÁCIA
• HĹBKOVÁ HYDRATÁCIA POKOŽKY

ENDERMOLOGIE® KOZMETIKA • PRODUKTOVÝ RAD • TELO 

DOKONALÁ POSTAVA SPAĽOVANIE TUKOV

SPEVNENIE POCIT POHODY

GLOWING RESURFACING
BODY CREAM

FIRMING CONTOUR
FLUID

LIGHT LEGS MIST

14-DAY LPG® EXPRESS
SLIMMING CONCENTRATE

•  JEMNÝ PEELING NA OBNOVU POKOŽKY
• REDUKCIA KOŽNÝCH STRIÍ A ICH PREVENCIA
• SPEVNENIE KONTÚR TELA

• OKAMŽITÁ MODELÁCIA 
• LIFTINGOVÝ EFEKT 
• SPEVNENIE KONTÚR TELA

• DRENÁŽ A TONIZÁCIA POKOŽKY
• OBNOVA MIKROCIRKULÁCIE A ODĽAHČENIE

• EFEKTÍVNE SPAĽOVANIE TUKOV
• STRATA OBJEMU A ZOŠTÍHLENIE 
• ODVODNENIE A VYHLADENIE POKOŽKY

2% LPG® Exclusive Anti-aging Complex: účinné látky 
kyselina hyalurónová, kolagén typu II a elastín;
+ 5% A.H.A: podporné alfa hydroxykyseliny (ovocné 
kyseliny) na bunkovú obnovu.

2% LPG® Exclusive Anti-aging Complex: 
účinné látky kyselina hyalurónová, 
kolagén typu II a elastín;
7% Dynalift®: rastlinný extrakt, ktorý zanechá 
jemný film na povrchu pokožky. 

7% LPG® Toning Complex:
2% extrakt z 3 účinných rastlinných látok: arnika, 
cyprus a kokorík voňavý na podporu mikrocirkulácie 
a spevnenie žilových stien, na uvoľnenie a zmiernenie 
opuchov nôh;
+ 5% extrakt z červenej riasy na tonizáciu pokožky, 
obnovu mikrocirkulácie a upokojujúci efekt.

Synergia prírodných zložiek:
KOLA (pomáha spaľovať tuk uvoľnený prístrojom Cellu 
M6®), ČIERNE RÍBEZLE (redukcia hmotnosti), BAZA 
ČIERNA (odstránenie toxínov z tela), ZELENÝ ČAJ (stimuluje 
metabolizmus a okysličenie tukov), KOFEÍN (pomáha 
uvoľňovať tuk), L-KARNITÍN (peptid, ktorý efektívne 
odstraňuje a spaľuje tukové zásoby).

Aplikujte ráno a večer na celé telo na dosiahnutie 
efektu „novej kože“. Zamerajte sa na cielené oblasti.
Aplikujte pred každým protokolom LPG®  
ošetrenia tela.
Ružová emulzia, jemná na dotyk.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na celé telo, zamerajte sa 
na problematické partie.
Protokoly Endermologie® Spevnenie tela, 
Tuková celulitída a Edematózna celulitída.
Výživné fluidum, rýchlo sa vstrebáva.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Nastriekajte priamo na pokožku nôh smerom od 
členkov nahor. Aplikujte tak často, ako treba, bez 
ohľadu na denný čas, v zime či lete.
Protokol Endermologie® Lymfatická drenáž.
Ľahký sprej, jemne parfumovaný, rýchlo sa 
vstrebáva a schne.

Užívajte jednu dávku každé ráno, čistú alebo zriedenú, počas 14 dní.
Pred otvorením jemne pretrepte.
Používajte ako súčasť vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Neužívajte medzi jedlami, nie je vhodné pre deti, dospievajúcich  
a tehotné alebo dojčiace ženy.

PREDAJNÉ BALENIE: 150 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 485 ml PREDAJNÉ BALENIE: 150 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 485 ml PREDAJNÉ & PROFESIONÁLNE BALENIE: 200 ml

PREDAJNÉ BALENIE:  150 ml PREDAJNÉ BALENIE: 14 DÁVOK V JEDNOM BALENÍ (ampulka 10 ml)

KP Medical s.r.o.
Výhradný distribútor lpg systems pre ČR a sR

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

www.kpmedical.cz


