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N O V Á  S T U D I E    I .  N .  S .  E .  R .  M .

Bez bolesti
Bez chirurgického zákroku
Bez diety
Bez cvičení

B Y  E N D E R M O L O G I E
®

Zdvojnásobte svou schopnost spalovat tuky,
zejména v problematických partiích 

s novým Cellu M6®

Lipomassage™



INTERVIEW WITH PROFESSOR MAX LAFONTAN
DIRECTOR OF RESEARCH, INSERM TOULOUSE - FRANCE
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Lipomassage™

Představujeme nejnovější pokrok:  
nový Cellu M6®, který je účinnější na odstranění 
tuku odolného vůči dietě a cvičení.

Nyní máme ještě více vědecky ověřených výsledků! Nejnovější klinickou studií, provedenou profesorem 
Maxem LaFontanem z Klinického Centra INSERM v Toulouse, byly zjištěny nové překvapivé výsledky 
týkající se účinnosti LIPOMASSAGE na femorální partie, tj. na adipózní tkáň na hýždích a stehnech, 
jedny z nejvíce postižených míst, kde se tuk ukládá.

S nejnovější generací technologie Cellu M6® a s novou  
Ergodrive ošetřující hlavicí dojde ke zvýšení přirozené lipolýzy  
(tj. odbourávání tuku) o více než 70 % již po 12 sezeních.

ODBOURÁNÍ TUKU +70%

LAFONTAN, M.: „Hodnocení účinků techniky LPG na proces lipolýzy měřeno mikrodialýzou 
u gluteo-femorálního místa na změnu genové exprese“. Clinical Investigation Centre, 
Toulouse University Hospital. Zpráva o studii roku 2009.

Studie odhaluje, že adipocyty  
(tj. tukové buňky) z femorálních míst
obvykle vykazují velmi špatnou 
schopnost odbourání tuku.
V podstatě obsahují více tuku,  
než jsou sami schopni eliminovat.
LIPOMASSAGE radikálně zvyšuje 
přirozené odbourání tuku 
a odstranění lokalizovaného tuku 
téměř zdvojnásobí. 



LipomassageTM

Scientifi c advancement: the new Cellu M6® 
is more effective at eliminating the fat that is 
resistant to diet and exercise. 

MICRODIALYSIS DNA MICROARRAYS 
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Jaké byly cíle této studie?

Jaké byly výsledky?              

„Tyto výsledky jednoznačně
prokázaly vliv MECHANICKÉ  
STIMULACE LPG
na tukové tkáně  
při současném respektování
tkáňové integrity…“

R O Z H O V O R  S  P R O F E S O R E M  M A X E M  L A F O N T A N E M
ŘEDITELEM VÝZKUMU V CENTRU INSERM VE FRANCII

Tato studie byla provedena společností LPG v Centru Klinického Výzkumu Fakultní Nemocnice v Toulouse 
(Clinical Research Centre of the Purpan University Hospital). Měli jsme dva cíle: změřit dopad nové technologie 
LPG na 1) odbourání tuku a 2) genovou expresi porovnáním tukové tkáně před a po ošetření (12 sezení).

Za tímto účelem byly použity dvě analýzy hodnocení: mikrodialýza (k analyzování lipolýzy v tukových tkáních  
a sledování činnosti tukových buněk v reálném čase) a analýza DNA 
Prostřednictvím tzv. DNA microarrays (ke studiu genové exprese).

Podle mého vědomí je LPG jediným výrobcem ve svém oboru, který studii tohoto druhu 
(studii založenou na zcela základním významu) provedl. 

Dnes můžeme potvrdit následující:

å  Bylo dosaženo výrazného zlepšení reakce pokožky na lipolytický podnět s průměrným odbouráním tuku  
až o 70 % a až o 100 % nárůst u hypercitlivých míst.

å  Byl prokázán vliv na expresi genů (např. geny podílejících se na metabolismu tuků a cukrů), pro některé 
subjekty byly podobné s těmi, jež vyvolávají nízkokalorické diety.

Výsledky této studie jsem byl překvapen a velmi potěšen. Toto zjištění představuje výrazný posun pro vědecký 
výzkum a nové zajímavé studijní příležitosti!



NATURAL AND NON-AGGRESSIVE TECHNIQUE 
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Lipomassage™

LPG® nabízí stále efektivnější a šetrnější péči  
– krása bez jakýchkoliv vedlejších účinků…

Vítězné trio LPG pro vysněnou postavu.

Posláním LPG je nabídnout řešení pro zeštíhlení a proti stárnutí, která jsou 100% přírodního 
původu a zároveň efektivní.

Na základě téměř 30 let zkušeností jsme vyvinuli patentované technologie a představili 
průlomový přirozený přístup ke kráse. Naše přístroje s využitím buněčné stimulace omladí 
spící buňky a oživí tím jejich přirozenou a zdravou činnost. Účinnost této technologie byla 
vědecky prokázána ve více než 110 studiích a každý den až 100.000 lidí po celém světě tyto 
léčebné výhody využívá…

Dnes jsme hrdí na to, že můžeme prohlásit, že LPG je revolucí ve světě krásy, protože 
představuje neinvazivní metodu a šetrné řešení pro všechny ženy, které vyžadují efektivní 
terapii, a které odmítají hazardovat se svojí přirozenou krásou a osobitostí.

Přijmout LPG jako svůj kosmetický návyk Vám zajistí den po dni zlepšující se výsledky, protože 
tímto přístupem investujete do krásy dlouhodobě a zároveň respektujete své tělo.

V LPG zastáváme názor, že žena nepřestává být nikdy krásná, a především jsme přesvědčeni, 
že jen přirozená krása je skutečná.

                                                                                                           Nathalie Guitay
                                                                                                           President

CELLU M6®

•  Přirozeně odbourává lokalizovaný tuk, 
který je odolný i vůči dietám a cvičení.

•  Vyhlazuje celulitidu.

•  Vytvaruje postavu.

•  Zpevní volnou kůži.

+70%*
                                                                       odbourání tuku
                                                                       

*Studie INSERM, 2010



LipomassageTM

LPG® is dedicated to offering ever-more effective 
and non-aggressive care, with no side effects other 
than beauty...
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Jak se Cellu M6® stal přístrojem s kultem?

P Ř Í R O D N Í  A  Š E T R N Á  T E C H N O L O G I E

Cellu M6 je jediný přístroj schopný ošetřit celulitidu, povislou kůži, odolné tukové zásoby a zároveň zcela 
respektovat všechny komponenty kožní tkáně. CELLU M6 není možné přehlédnout, je: uznávaný médii, 
vyhledávaný odborníky na krásu, ověřen vědeckou komunitou, a především, podpořen více než 100.000 ženami  
po celém světě, které přijaly LIPOMASSAGE jako každodenní a nedílnou součást své kosmetické péče.

Cellu M6® Endermolab

Cellu M6® Integral

HUBER® MOTION LAB

•  Spaluje tuk uvolněný  
CELLU M6®                                      

•  Posiluje zádové svaly  
pro správné držení těla.                                                                

•  Zpevňuje postavu.                                                                         

VYVÁŽENÁ STRAVA

•  Zabraňuje ukládání tuků.



FOCUS ON LPG® CELLULAR STIMULATION
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Lipomassage™

Špatná zpráva:
Naše buněčná aktivita nevyhnutelně zpomaluje…

Dobrá zpráva:
MECHANICKÁ STIMULACE® LPG  
přirozeně obnovuje buněčnou aktivitu!

Vaše tělo je schopné přirozeně vyrovnávat produkci a odstranění tuku díky adipocytům (tj. tukovým 
buňkám). Navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelné fyzické aktivitě dochází ke zpomalení 
tělesného buněčného metabolismu, což má za následek zrychlené ukládání tuku. Na některých místech 
se začínají objevovat nevzhledné tukové polštářky a celulitida (např. břicho, boky, stehna, kolena atd.). 
Současně s tím klesá produkce kolagenu a elastinu, což způsobuje, že kůže ztrácí pevnost, je tenká  
a pokleslá.

LPG MECHANO-STIMULACE cíleně prováděná terapeutickou hlavicí se dvěma individuálně řízenými 
motorickými válečky (tj. ROLL´Up, ROLL’In a ROLL’Out ) vyvolává intenzivní biologické reakce: stimulace 
tukových buněk obnoví odbourání odolných tukových buněk a podpoří fibroblasty (buňky vazivové tkáně), 
které následně produkují kolagen a elastin.

Již po 6 sezeních jsou odolné tukové zásoby narušeny, postava je vytvarována, celulitida je vyhlazena 
a povislá kůže je zpevněna – a to přirozeně. Po každém ošetření dochází ke zlepšení kvality pokožky 
a zpevnění postavy. Je to jednoduché, čím více sezení, tím lépe se budete cítit – a tím více bude výsledek 
vidět! Exkluzivní patentovaná technologie LPG (tj. individuálně řízené motorizované válečky ROLL´Up, 
ROLL’In a ROLL’Out) dokáže navodit více než 300 kožních záhybů a tím vytvoří cílené léčebné postupy, 
které se přesněji přizpůsobí každému typu těla (např. android, gynoid, atd.) i problémové partii (např. 
celulitida, povislá kůže, zadržování vody, nepoddajné tukové zásoby, nebo asymetrie hýždí – pravá/levá).

1. Rozšířené tukové buňky snižující             
krevní a lymfatický oběh.                                           

2. Septa tlačí na povrchu kůže  
a vytváří tak dolíčky celulitidy.                       

3. Váleček LPG „cvičí“ s přepážkami 
septa…



LipomassageTM

Over time, as the condition worsens, fat and water will become wholly enclosed in a prison 
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Vazivová septa: kde vzniká celulitida…

Z A M Ě Ř E N O  N A  B U N Ě Č N O U  S T I M U L A C I  L P G®

Ženský hypodermis se skládá z „malých výklenků“, které jsou odděleny přepážkami (vazivová septa), 
která jsou vzájemně souběžná. 
Postupně jak se tuk a voda v těchto výklencích hromadí, jsou přepážky zúženy a tím zabraňují 
mikrocirkulaci a přirozenému formování buňky. Jelikož tyto stěny jsou připevněny k dermisu, 
vypínají se na povrch kůže a naopak tukové buňky se tlačí směrem k dermisu.

A výsledek? Na povrchu kůže se vytváří hrbolky a dolíčky a kůže získává vzhled tzv. pomerančové 
slupky. Postupem času, jak se stav zhoršuje, jsou tuk a voda zcela uzavřeny ve vězení ze silných 
přepážek složených z fibrózní pojivové tkáně. 
MECHANICKÁ STIMULACE LPG s válečky ROLL’In, ROLL’Up, a ROLL’Out cvičí s přepážkami, čímž 
je změkčuje a ty jsou následně méně fibrotické, toto uvolňuje tlak na povrchu pokožky a vyhlazuje 
vzniklé dolíčky celulitidy. Jak se krevní a lymfatický oběh v pojivové tkáni obnovuje, mechanický 
účinek válečků (ROLL’In) vyvolává hloubkové biologické reakce, které reaktivují uvolňování tuku.

LIPOMASSAGE je jediná přirozená  
a k tělu šetrná technika, která
současně odbourává tukové zásoby
a zpevňuje povislou pokožku.

4. …ke zjemnění tkáně                         
a vyhlazení celulitidy

5. Krevní oběh je revitalizován.                     6. Obnovuje spalování tuků    
v problematických partiích.



FOCUS ON ERGODRIVE TECHNOLOGY
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Lipomassage™

Jak Lipomassage™ pracuje?

å  Nová jedinečná ošetřující hlavice Ergodrive  
s bezkonkurenčním výkonem.

Ošetření je prováděno novou Ergodrive hlavicí, která je vybavena nezávislými motorizovanými válečky 
patentovanými LPG. Působení válečků ROLL´Up, ROLL’In a ROLL’Out jemně, ale  o to intenzivněji 
napravuje kožní tkáň a tím odstraňuje tukové zásoby, oživuje krevní a lymfatický oběh (ROLL’Up) 
a aktivuje lipolýzu (např. působení ROLL’In válečků je zodpovědné za více než 70% odbourání tuku).  
Díky mnoha rotačním možnostem válečků ROLL, je LIPOMASSAGE schopná stimulovat produkci  
kolagenu a elastinu a zpevnit oslabenou kůži (ROLL’Out).

å Hlubší a prostornější 
ošetřující komora s delšími 
válečky zachytí až o 50 %* více 
pokožky pro hlubší a účinnější 
ošetření a rychlejší výsledky. 
Stejně jako u všech technologií 
LPG, jsou ošetření velmi 
příjemná. Komponenty kožní 
tkáně jsou zcela respektovány 
a díky tomu není ošetření 
agresivní.
* Ve srovnání se staršími Generacemi CELLU M6®.

å Dokonalý systém „GPS“ zajistí, 
že bude obsluha schopna přesně 
následovat ošetřující protokoly 
určené pro každý problém  
a každý typ těla. To zaručuje, 
že ošetření LPG má neustálou 
kontrolu kvality po celém světě 
-ať je obsluhou kdokoliv a kdekoliv.



LipomassageTM
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å  Působení 2 válečků vytváří více než 300 úchopů  
kožní tkáně pro cílené zeštíhlení a zpevnění.

Z A M Ě Ř E N O  N A  T E C H N O L O G I I  E R G O D R I V E

ROLL In:  
VÁLEČEK  
určený pro                                                                                                      
odbourání  
odolného tuku.                                                                                              

Uvolnění tuku
ROLL’In
å  Naruší odolná místa 

lokalizovaných tuků.
å  Stimuluje tukové buňky  

k obnovení lipolýzy: +70 %!*  
*Inserm studie, 2010

Vyhlazení/ Vytvarování
ROLL’Up
å  Vyhlazuje dolíčky celulitidy.
å  Zvyšuje výměnu tekutin.
å  Vytvaruje nepravidelné  

tělesné proporce (zejména  
asymetrii hýždí).

Zpevnění kůže
ROLL’Out
å  Stimuluje přirozenou  

produkci kolagenu a elastinu 
pro zpevnění kůže.



CUSTOMISED BEAUTY TREATMENTS

Fat deposits

Cellulite

Cellulite

Sub-gluteal foldSub-gluteal fold
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Lipomassage™

Jednotlivé účinky válečků ROLL’In/Out/Up, v kombinaci s přesným programem nového Cellu M6 vytváří 
více než 300 uchopení kůže. Tato široká škála možností dovoluje zaměřit se na jakýkoliv z cílů – ať už 
jde o krásu, hubnutí, nebo anti-aging ošetření, a to kdekoliv na těle.

Paradoxní část diet spočívá v tom, že požadované ztráty 
váhy je často dosaženo za cenu ztrát krásných ženských křivek. 
Ještě než zhubnete na stehnech, ztrácíte svá prsa, 
hýždě i pevnost a tvar své tváře.

Hlavní výhodou LIPOMASSAGE je její schopnost přesně 
zacílit a ošetřovat pouze místo, které to vyžaduje. 
Dokonce i celulitida odolná dietě a cvičení bude vyhlazena. 
Díky schopnosti LIPOMASSAGE vytvarovat tělo, získají Vaše 
hýždě pevné tvary – a tak se nejen zbavíte vzhledu pomerančové 
kůže, ale budete také mít perfektní postavu! 
Co více si přát?

å  Záda 
(„faldíky pod podprsenkou“)

å  Ramena 
(„široká ramena“)                    

å  Boky  
(„špíčky na bocích“)                                  

å  Pas

å  Hýždě 
(záhyby pod hýžděmi, 
„banánové špíčky“ 
a asymetrie hýždí)

Ztráta pevnosti

Uložený tuk 

Gluteální rýha

Celulitida

Celulitida

å  Břicho

å  Stehna                    

å  Vnitřní stehna                            
(„stehna se vzájemně  
dotýkají“)                                                 

å  Kotníky

å  Kolena

Účinná na celou postavu!

Zeštíhlení ano…
ale pouze v partiích,
kde sami chcete.



LipomassageTM
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Na zadečku záleží!

Změňte své Y na X!

K O S M E T I C K É  O Š E T Ř E N Í  N A  M Í R U

Pokud při čtení tohoto článku sedíte se zkříženýma nohama, můžete potřebovat LIPOMASSAGE pro vytvarování 
Vašich tvarů a hýždí především! To je pravda. Pokud si pravidelně dáváte nohu přes nohu, když sedíte, narušuje 
se Vám křivka hýždí, což má za následek jejich deformaci a asymetrii! Bohužel. 
Ale nebojte se. LIPOMASSAGE LPG a stimulace s válečky ROLL v kombinaci s vysoce cílenými pohyby, může 
opět vytvarovat linie Vašeho těla (horizontální „špíček“ pod hýžděmi), navrátit tvar a zpevnit kontury.

Jsou Vaše stehna velmi blízko u sebe? Pak víte, jak nepříjemně cítíte „syndrom dotýkajících se stehen“. To 
znamená, že Vaše tělo přijalo uzavřený Y-tvar, který se formuje od třísla po kolena. Ani dieta ani cvičení již 
nepomáhá a Vaše vnitřní stehna odpočívají a opírají se  jedno o druhé. LIPOMASSAGE může odstranit tyto 
odolné lokalizované tukové zásoby, vytvaruje Vaše křivky, zpevní kůži a místo méně lichotivého tvaru „Y“ navrátí 
Vaší postavě dokonalý tvar „X“.

HÝŽĎOVĚ SVALY PŘED

PŘED

HÝŽDOVÉ SVALY PO

PO



THE 10 ESSENTIAL POINTS
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Lipomassage™

Proč pořídit počáteční fotografii?
Nejenže získáte srovnání Vašeho stavu před a po ošetření, ale fotografie 
zároveň slouží k vytvoření průvodce pro ošetření. Je to vhodné 
především proto, že mnoho tělesných nedostatků v poloze vleže mizí. 
Fotografie ‚před‘ pomáhá identifikovat a léčit skrytá místa, jako je 
asymetrie, špíčky, jizvy a povislá kůže – dokonce i když ležíte. Fotografie 
pomáhá terapeutovi vybrat vhodný ROLL pohyb válečků pro konkrétní 
cílovou oblast, ať už má jít o vnější stranu stehen, tvar hýždí, vnitřní 
stehna, břicho, paže, hýždě, kolena, povislá kůže a jiné partie.

Proč je doba LPG ošetření 35 minut?
Protože je to studiemi prokázaná ideální doba pro ošetření celého těla s cílem zpevnění pokožky, vyhlazení 
celulitidy a modelaci těla a přesto zůstává dostatek času na problematické partie s odolným tukem.

Proč je dobré nahmatat cílová místa rukou?
Ruční ohledání kůže nejen pomáhá obsluze zjistit před ošetřením, zda je tkáň kompaktní, uvolněná nebo 
citlivá, ale zároveň také pomáhá posoudit bezprostřední výsledky LIPOMASSAGE.

Proč minimálně 6 sezení?
Chcete-li opravdu dosáhnout výsledků,
které budete cítit, vidět a jsou měřitelné.

Proč používat Endermowear™ oblečení?
Používání speciálního prádla není vyžadováno jen  
z hygienických důvodů, ale také pro Vaše pohodlí  
a soukromí při ošetření. Speciální LPG overal zaručí  
perfektní uchopení kožní tkáně a díky tomu je každé  
ošetření velmi přesné a efektivní.                                                 

Kontrola kvality při ošetřeních Lipomassage™:

PŘED PO



LipomassageTM

1651-D.Presse lipomassage-GB.indd   13 06/01/11   17:40

1 0  D Ů L E Ž I T Ý C H  B O D Ů

Proč podstoupit dvě sezení týdně během období intenzivní léčby?
Četné hodnocení nových CELLU M6 protokolů prokázalo, že během počátečního období léčby 
s průměrem dvou ošetření během týdne (tj. 210minut) s mechanickou stimulací LPG (celkem odpovídá 
šesti ošetřením s novým Cellu M6) vyšle Cellu M6 dostatečný signál k reaktivaci spících buněk.
S válečkem ROLL’Up je celulitida vyhlazena a křivky jsou vytvarované (např. glutes a vnitřní strana 
stehen), s válečkem ROLL’In jsou tukové buňky podníceny k obnově zdravého odbourání tuku 
a s válečkem ROLL’Out podněcuje fibroblasty k produkci kolagenu a elastinu.
Jakmile je obnovena činnost zdravé buňky, stačí v průměru jedno ošetření za měsíc pro zlepšování 
dosažených výsledků.

Proč pokračovat s jedním ošetřením měsíčně?
Jedno ošetření za měsíc je nutné, aby se zabránilo tukovým buňkám a fibroblastům návratu  
do stavu nečinnosti.
S měsíčním ošetřením mechanickou stimulací LPG se zdravý životní styl stane skutečností.
Ženská postava může vždy potřebovat „posunout tím správným směrem“, aby se zabránilo  
ukládání tuku a povadlé kůže.

Proč podstoupit ošetření jen u vyškolené obsluhy?
Protože je-li Vaše obsluha vyškolena, vlastní licenci  k provozování 
nové generace Cellu M6, včetně nové výkonné Ergodrive hlavice 
s vestavěným GPS systémem.

Proč být po ošetření aktivní?
Je zřejmé, že být aktivní je doporučeno pro dobré zdraví, ale také
tím zlepšujete výsledky dosažené během ošetření. Když jste po ošetření
přístrojem Cellu M6 aktivní, tuk uvolněný během Vaší seance je rychleji 
spálen z těla díky zvýšené látkové výměně.

Proč musí být svaly  
v průběhu ošetření napínány?
Protahování určitých svalů s elastickými popruhy LPG, 
technika tzv. „Lipo-izolace“, činí Vaše ošetření dvakrát 
tak účinné. Nejen, že je tak obsluha jednodušeji uchopí 
a pohne s tukem, který je izolován ze svalů, ale cvičení  
s odporem také posiluje metabolismus a zpevňuje svaly.



TARGETED SLIMMING STIMULATION
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Lipomassage™

Nejnovější generace přístrojů CELLU M6 – INOVACE 2014:

CELLU M6 ENDERMOLAB [2]
Tělo a obličej

CELLU M6 INTEGRAL [2]
Tělo a obličej

HLAVICE ERGODRIVE

Jaké vybavení je nejlepší pro ošetření LPG Lipomassage™:

+70%*
                                                                       uvolnění tuku

                                                                       

Lipomassage™ ošetření a řada profesionální  
kosmetiky LPG: komplexní řešení  
pro krásu Vašeho těla.

å  PROFESIONÁLNÍ PÉČE 
Nové protokoly ošetření již zahrnují kombinaci LIPOMASSAGE terapie & LPG 
produkty profesionální řady kosmetiky – dokonalá péče o Vaši pokožku.                    

å  DOMÁCÍ PÉČE 
Domácí aplikace LPG kosmetických produktů podporuje výsledky 
přístrojového ošetření  LIPOMASSAGE.



LipomassageTM
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S T I M U L A C E  C Í L E N É H O  H U B N U T Í

ANDROID LIPOMASSAGE TREATMENT        

GYNOID LIPOMASSAGE TREATMENT           

LIPOMASSAGE TOTAL CARE                                  

LPG CELLULITE SMOOTHING TREATMENT                             

LIPOMASSAGE TREATMENT

ENDERMO DRAINING TREATMENT-LIGHT LEGS

LPG FIRMING AND CONTURING TREATMENT

LPG DRAINING TREATMENT-AQUES  CELLULITE1

2

3

4

8

7

6

5
(žaludek, záda, paže) 

Zeštíhlí horní část těla 
a zbaví tuků uložených                                      
hluboko v kůži.

(boky, hýždě a nohy)                                            

Zeštíhlí hýždě,stehna  
a vyhladí celulitidu.       

ZTRATÍTE AŽ 4,3 CM 
OBVODU STEHEN1                                                        

Zeštíhlí odolná tuková 
místa (horní i dolní tělo), 
vyhlazuje projevy celulitidy 
a zjemňuje pokožku.

ZRYCHLENÁ LIPOLÝZA2 
AŽ O 70%

*Výsledky viditelné po 6-8 týdnech Lipomassage. 1) ORTONNE JP:.Léčba celulitidy: Účinnost a trvalý výsledek po 6 měsících s Endermologií prokázáno několika kvantitativními 
metodami. Nouv. Dermatol. 2004, 23: 261 do 269.2) LAFONTAN M.: hodnocení vlivů technik LPG na lipolýzu a genovou expresi pomocí mikrodialýzy a analýzy DNA s microarrays. 
Clinical Investigation Center, Toulouse Hospital, France. Research Report 2009. 3) Bonelli R. Sledování distribuce vody v těle impedancemery po ošetřeních Endermologií. 22nd 
Congress of the Italian Society of Aesthetic Medicine; April 6-8, 2001; Rome, Italy. 4) INNOCENZI D.: kožní modifikace vyvolané technologií LPG pomocí obrazové analýzy. Dermo 
Cosmetologia Anno II, N 1- Gennaio/Marzo 2003;p.9-15.

(cílová místa)                                                                   

Odbourává tukové zásoby, 
vyhlazuje celulitidu  
a zjemňuje pokožku.  

Zeštíhlí typická místa ukládání tuků u mužů.

Posiluje krevní oběh 
a přináší okamžitý pocit 
lehkosti nohou a zdraví.

PODPORA DRENÁŽE4 +38%

Pro muže

(cílová místa) 

Zjemňuje pokožku do 
hloubky aktivací produkce 
kolagenu a elastinu.

ZJEMNĚNÍ POKOŽKY:  
+240%

(boky a nohy) 

Aktivně podporuje drenáž  
a vyhlazuje celulitidu.

ZBAVÍ AŽ 1 LITRU VODY3                                                 
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V nové době používáme nové výrazy. Říkáme MP3 přehrávač, internet atd.
Stejně tak už neříkáme masírování, ale nově „MECHANO- STIMULACE LPG“!
Doba masírování je minulostí a byla nahrazena unikátní cílenou mechanickou stimulací,
která reaktivuje spící tukové buňky, které ignorují Vaši snahu být krásná.
Jednotlivé válečky LPG jsou zaměřené na probuzení každého milimetru kůže ať už na povrchu nebo 
hluboko pod tkání a postarají se o uvolnění nepoddajného tuku, zpevnění kůže, vyhlazení celulitidy nebo 
drenáž míst se zadržováním vody a tím poskytují neuvěřitelně efektivní a individuální přístup.

Pro koho je Lipomassage™ určená?

Lipomassage™ ve zkratce.

Technologie se vyvíjejí a stejně tak terminologie!

å  se navzdory dietám nemůže zbavit uložených tuků na místech jako jsou stehna nebo hýždě, kde se celulitida 
projevuje např. dolíčky v kůži apod. … a v podstatě pro kohokoliv s podobnými problémy na postavě.

å  je štíhlý a žije  zdravým životním stylem a přesto trpí celulitidou, ukládáním tuku nebo ochablou kůží.

å  se navzdory používání kosmetických přípravků nemůže zbavit silné celulitidy-tzv. pomerančové kůže

å  potřebuje rychlé, bezrizikové a bezbolestné výsledky, aniž by podstupoval operaci.

å  prožil hormonální kolísání např. v pubertě, těhotenství, nebo ženy, které za sebou mají menopauzu, která 
zanechala na jejich postavě dramatické změny.

å  zůstal štíhlý v průběhu let, ale nebyl schopen se vyvarovat pokleslé pokožky a ztenčení kůže vznikající 
postupujícím věkem.

å  pochopil, že je nutné aktivovat buňky zodpovědné za mladistvou pleť a hubnutí (fibroblasty a adipocyty) 
a proto zahrnul mechanickou stimulaci LPG do svého pravidelného režimu péče proti stárnutí.

å V lékařských centrech estetické medicíny.

å Ve fyzioterapeutických centrech.

å V kosmetických salonech i v lázeňských domech.

n Průměrná cena za ošetření: EUR 50 / 35 min.

n Doba programu: Prokazatelné výsledky již po 6ti ošetřeních!

n  Nejnovější generace CELLU M6: 
CELLU M6 ENDERMOLAB  [2] a CELLU M6 INTEGRAL [2]

n Všechny vědecké studie LPG si můžete prohlédnout on-line na www.cosire-lpg.com

n Více informací: www.lpgsystems.com

PRO KAŽDÉHO, KDO:

VÍCE NEŽ 30.000 CENTER PO CELÉM SVĚTĚ

Výhradní distributor LPG Systems pro ČR a SR
KP Medical s.r.o., Táborská 2022, 252 28 Černošice, ČR

tel.: +420 602 771 540
info@kpmedical.cz

www.kpmedical.cz


