
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

REGENERÁCIA

ANTI-AGING RENEWAL 
CREAM

•   INTENZÍVNA HYDRATÁCIA PLETI
•   HĹBKOVÁ REGENERÁCIA A SPEVNENIE
•   VIDITEĽNÉ VYHLADENIE JEMNÝCH LINIEK
•   SILNÝ ÚČINOK PROTI VRÁSKAM

16% LPG® Premium Complex:  synergia aktívnych 
látok vybraných pre ich preukázateľný účinok proti 
starnutiu a špičková technológia ,,zapuzdrenia‘‘ 
ITD (Intelligence Targeting Device), ktorá umožňuje 
doručiť účinné látky cielene do vnútra bunky (fibro-
blastu) a obnoviť jej látkovú výmenu.

Naneste ráno a večer na odlíčenú pleť.
Doporučené použitie v kombinácii s LPG Renewal serum. 
Vhodný pre zralú pleť, príjemná zamatová textúra.
Luxusná vzduchotěsná dóza.
Bez parabénov, bez fenoxylethanolu.

PREDAJNÉ BALENIE:  50 ml

ENDERMOLOGIE® KOZMETIKA • PRODUKTOVÝ RAD • TVÁR 
1. ČISTENIE A PRÍPRAVA 2. CIELENÁ STAROSTLIVOSŤ PODĽA ŠPECIFICKEJ POTREBY 

3. OČI A PERY

PRE-CARE MICELLAR LOTION RADIANCE
BRIGHTENING SERUM

TOTAL EYE CARE

INTENSE HYDRATING
SMOOTHING SERUM

EYE & LIPS
CONTOUR CREAM

ANTI-AGING
RENEWAL SERUM

POST-CARE
EYE CONTOUR MASK

• ČISTÍ A ODSTRAŇUJE MAKE-UP
• HYDRATÁCIA A UPOKOJENIE POKOŽKY • ROZJASNENIE A TONIZÁCIA PLETI

• KOREKCIA KOŽNEJ PIGMENTÁCIE
• PROTI VRÁSKAM

• PROTI OPUCHOM
• ODSTRÁNENIE TMAVÝCH KRUHOV
• VYPLNENIE A VYHLADENIE VRÁSOK

• VYHLADZUJE JEMNÉ LINKY A VRÁSKY
• ROZŽARUJE OČI A DVÍHA HORNÉ VIEČKA
• REDUKUJE OPUCHY A TMAVÉ KRUHY
• HYDRATUJE A VYŽIVUJE

• VYHLADZUJE JEMNÉ LINKY A VRÁSKY 
• INTENZÍVNE VYPLNENIE A SPEVNENIE 
• REDUKUJE OPUCHY A TMAVÉ KRUHY

ROZJASNENIE  VYHLADENIE REGENERÁCIA

• INTENZÍVNA HYDRATÁCIA
• OKAMŽITÝ EFEKT VYHLADENIA
•  TRVALÉ VYPLNENIE JEMNÝCH VRÁSOK 

A LINIEK

•  REGENERÁCIA PRE OPTIMÁLNE SPEVNENIE
• REDUKCIA VRÁSOK
• DLHODOBÉ ROZJASNENIE PLETI
•  ZJEMNENIE POVRCHOVEJ ŠTRUKTÚRY 

POKOŽKY

5% Gorse Water: rastlinný pôvod, upokojujú-
ce a relaxačné vlastnosti;
+ 3% Aquaxyl®: derivát glukózy udržuje 
vlhkosť na optimálnu hydratáciu. 

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
účinné látky kyselina hyalurónová, kolagén 
typu II a elastín;
+ 2% Vitamín C: zosvetlenie pigmentácie, 
vyhladenie vrások a anti-aging;
+ 3% Sépicalm®:  aminokyselina na rozjasnenie 
a upokojenie.

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
účinné látky kyselina hyalurónová,  
kolagén typu II a elastín;
+ 2% Haloxyl®: komplex protizápalových látok 
s peptidmi na kontrolu pigmentácie.

30% LPG® Premium Eye & Lip Complex:
kombinácia unikátneho komplexu LPG® na 
bunkovú regeneráciu so špecifickými účinnými 
zložkami pre dokonalú starostlivosť o oči a pery.

15% LPG® Premium Eye Complex: morský 
kolagén + kyselina hyalurónová pre in-
tenzívne vyplnenie a spevnenie pokožky;  
+ Haloxyl, komplex protizápalových látok s 
peptidmi na kontrolu pigmentácie.

7% vysokomolekulárna kyselina hyalu-
rónová: optimalizuje hydratačné vlastnosti 
všetkých nižších molekulárnych kyselín na báze 
kyseliny hyalurónovej. 
Hĺbková hydratácia pre mäkšiu a hladšiu 
pokožku. Ideálne pre zrelú pleť.

22% LPG® Premium Complex:  synergia 
aktívnych látok vybraných pre ich preukázateľný 
účinok proti starnutiu a špičková technológia 
,,zapuzdrenia‘‘ ITD (Intelligence Targeting  
Device), ktorá umožňuje doručiť účinné látky 
cielene do vnútra bunky (fibroblastu)  
a obnoviť jej látkovú výmenu.

Jemne očistite navlhčeným odličovacím tampó-
nom a následne vysušte mäkkým papierovým 
obrúskom. Neoplachujte.
Použite pred každým ošetrením Endermologie®.
Jemne parfumovaná voda.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na odlíčené partie krku 
a tváre.
Protokol Endermologie® Rozjasnenie pleti.
Oranžový tón, jemná vôňa, parfumované.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na očné okolie krúživým 
pohybom smerom von.
Protokol Endermologie® Očná starostlivosť.
Tónovaná krémová štruktúra, jemná vôňa.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Naneste ráno a večer jemným pohybom smerom 
od oka pomocou aplikátora až do úplného 
vstrebania. Nový kovový aplikátor s chladivým 
efektom umožňuje presnú a hygienickú 
aplikáciu.
Protokol Endermologie® Dokonalé oči a pery. 
Bohatá luxusná textúra žiarivej zamatovej farby.

Očistite a osušte pokožku, následne aplikujte jednu 
náplasť okolo každého oka a nechajte pôsobiť 
10 minút. Odporúča sa ako individuálny protokol 
ošetrenia kedykoľvek podľa potreby. 
Protokol Endermologie® Dokonalé oči a pery.
Tvarované textilné vankúšiky s účinnou látkou sa 
dokonale prispôsobia citlivým partiám, poskytujú 
okamžitý liftingový efekt pre mladistvý vzhľad. 

Aplikujte ráno a večer na odlíčené partie krku 
a tváre.
Protokol Endermologie®Omladenie pleti.
Hladká tekutá textúra, bez vône pre optimálny 
komfort.
Bez parabénov.

Aplikujte ráno a večer na očistenú tvár, krk a ruky.
Protokol Endermologie® Bunková regenerácia.
Voňavá ružová zamatová textúra, obohatená  
o mikroperly, ktoré okamžite rozjasnia pleť.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

PREDAJNÉ BALENIE: 100 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 400 ml PREDAJNÉ BALENIE: 30 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 120 ml PREDAJNÉ BALENIE: 40 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 200 ml PREDAJNÉ & PROFESIONÁLNE BALENIE: 30 ml

PREDAJNÉ & PROFESIONÁLNE BALENIE: 5 ks v baleníPREDAJNÉ & PROFESIONÁLNE BALENIE: 9 mlPREDAJNÉ BALENIE: 20 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 120 ml

NOVINKA NOVINKA



ENDERMOLOGIE® KOZMETIKA • PRODUKTOVÝ RAD • TVÁR 
4. PODPORA ENDERMOLOGIE® PODĽA PREJAVOV STARNUTIA PLETI 

5. OCHRANA 6. REGENERÁCIA

TENSING FIRMING
CREAM

REPLENISHING
FIRMING CREAM

FIRMING V-SHAPING
CREAM

POST-TREATMENT
COLLAGEN MASK

• OKAMŽITÝ LIFTINGOVÝ EFEKT
• SPEVNENIE KONTÚR TVÁRE
• VYPLNENIE A VYHLADENIE VRÁSOK

• OBNOVA HUTNOSTI A OBJEMU
• HĹBKOVÁ REGENERÁCIA PLETI
• VYPLNENIE A VYHLADENIE VRÁSOK

•  ZOŠTÍHLENIE TVÁRE A PODBRADKA
• SPEVNENIE KONTÚR TVÁRE

• REGENERÁCIA A UPOKOJENIE 
• VYHLADENIE, HYDRATÁCIA A ROZJASNENIE

SPEVNENIE VYPLNENIE MODELÁCIA

7% LPG® Exclusive Anti-aging komplex:
kyselina hyalurónová + kolagén typu II a elastín;
+ 4% Ovalift®: 100% prírodný spevňujúci extrakt  
z prírodného ovseného cukru, ktorý taktiež pomáha fixovať 
make-up.

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
kyselina hyalurónová + kolagén typu II a elastín;
+ 1% Voluform®: lipoaminokyselina podporujúca  
izoleucín (zameraný na bunky zodpovedné za krehkosť  
a pevnosť pokožky).

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
kyselina hyalurónová + kolagén typu II a elastín;
+ 3% Adipoless®: extrakt z kanadskej quinoy, bohatý 
na minerály, pôsobí na adipogenézu.

18% komplex na omladenie a rozjasnenie pleti,  
s antioxidačným účinkom  
Aktívne zložky: rastlinný kolagén (anti-aging) + kyselina 
hyalurónová (hydratácia a vyplnenie vrások) + extrakt 
zo sladkého drievka (rozjasnenie) + aloe vera (hĺbková 
hydratácia) + tokoferol (antioxidant) + centella asiatica 
(silná bunková regenerácia podporujúca tvorbu kolagénu).

Aplikujte ráno a večer na odlíčenú tvár a krk, po sére LPG®.
Protokol Endermologie® Anti-aging spevnenie pleti.
Bohatá nemastná emulzia, jemne parfumovaná.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na odlíčenú tvár a krk, po sére LPG®.
Protokol Endermologie® Anti-aging vyplnenie pleti.
Bohatý „penivý“ krém s jemnou vôňou.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte ráno a večer na odlíčenú tvár a krk, po sére LPG®.
Protokol Endermologie® Anti-aging modelácia kontúr.
Jemne parfumovaný tekutý roztok.
Bez parabénov, bez fenoxyetanolu.

Aplikujte 2x týždenne na celú tvár počas 15 minút.
Možná voľba vo všetkých protokoloch Endermologie®.
100 % prírodná membrána z biocelulózy.
Bez parabénov.

PREDAJNÉ BALENIE: 50 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 200 ml PREDAJNÉ BALENIE: 50 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 200 ml PREDAJNÉ BALENIE: 50 ml • PROFESIONÁLNE BALENIE: 200 ml

PREDAJNÉ BALENIE 25 g • PROFESIONÁLNE BALENIE: KOMPLET 10 ks

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

→ a unique combination of ingredients that provides the skin with 
all the necessary resources to preserve its vitality and firmness, and 
that makes the skin more beautiful, firm and radiant.

• Protects cells against aging processes (fights against the effects of aging)
• Contributes to supporting natural defenses
• Antioxidant properties

Healthy-looking complexion
• Solar preparer that triggers the natural process of skin pigmentation by 

activating the production of melanin.
→ 1 dosis per day. Take in the morning, either pure or diluted BOX OF 14 DOSES 14x10ml

Recomm. retail price €32incl. taxes

Sugg. salon price €16excl. taxes

Ingredients: hyaluronic acid, marine collagen, coenzyme Q10, Astragalus, Carot juice, Myrobalan (the 
rejuvenating effect on tissues which protects cells against skin aging and strengthens the immune system). 
Also enriched with vitamin E and Selenium which help to protect cells against oxidative stress.

*Non-binding photo
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14-DAY LPG® EXPRESS ANTI-AGING 
RADIANCE CONCENTRATE

•   OCHRANA BUNIEK PROTI STÁRNUTIU
•   PODPORA PRIRODZENEJ IMUNITY
•   ANTIOXIDAČNÉ VLASTNOSTI
•   ŽIARIVÝ VZHĽAD POKOŽKY
•   PRÍPRAVA PRED OPAĽOVANÍM
•   REGENERÁCIA PO OPAĽOVANÍ

Synergia posobenia prírodných látok pre intenzívnu 
regeneráciu a omladenie pleti: kyselina hyaluronová, 
morský kolagén, koenzym Q10, astragalus, mrkvový 
džús, myrobalan (omladenie a podpora imunity kožných 
buniek), antioxidanty vitamín E a selén (ochrana proti 
voľným radikálom).

Vypite 1 ampulku denne, čistú alebo zriedenú 
vodou po dobu 14 dní.
Pred otvorením jemne pretrepte.
Užívajte ako súčasť vyváženej stravy a zdravého 
životného štýlu.

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

NOVINKA


