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®

T R E AT M E N T

Každé tělo je jedinečné a má svou vlastní morfologii: proto společnost LPG® vyvíjí
efektivní a na míru šitá řešení, která se zaměřují cíleně na problematické partie, které
ženy trápí.

PRO DOKONALÝ ÚČINEK A MAXIMÁLNÍ POCIT POHODY
VYVINULI EXPERTI LPG® NOVÝ LÉČEBNÝ PROTOKOL
NA VŠECHNY TYPY CELULITIDY:
OTOKOVOU, TUKOVOU A FIBRÓZNÍ.

LPG® je světovým lídrem v oblasti péče o kožní tkáň více než 35 let. Od počátku se
specialisté LPG® zaměřují na studium interakce mezi dvěma doplňujícími ošetřeními:
BUNĚČNOU STIMULACÍ a MANUÁLNÍ MASÁŽÍ.
Na základě dosavadních znalostí a zkušeností vyvinuli LPG ® specialisté nový protokol
ošetření, který léčí všechny typy celulitidy a jejich základní příčiny.

NOVÝ EXKLUZIVNÍ PROTOKOL LPG ® ANTI-CELLULITE
SPOJUJE
MECHANICKOU
STIMULACI
BUNĚK
S MANUÁLNÍ MASÁŽÍ.
Tento nový špičkový program je precizně propracován a nabízí specifické nastavení
přístroje společně s dokonalou manuální technikou terapeuta. Byl testován a schválen
profesionály z oblasti estetické medicíny i fyzioterapeuty.

NOVINKA 2022

NOVÉ OŠETŘENÍ
endermologie®
NOVÁ SMRTÍCÍ ZBRAŇ
PROTI CELULITIDĚ
Ošetření ANTI-CELLULITE metodou endermologie® přístrojem nové generace Cellu M6 Alliance®

JAK TECHNIKA endermologie® FUNGUJE:
Světově uznávaná technika endermologie®
aktivuje činnost buněk 100% přirozenou
mechanickou stimulací, účinně podporuje
hubnutí (spalování tuků), zlepšuje kvalitu
pokožky a harmonizuje tělo přesně dle
potřeby každého klienta!
Přístroj Cellu M6 Alliance je dodáván
s
patentovanou
terapeutickou
hlavicí
kombinující motorizovaný váleček a klapku se
sekvenčním sáním.
®

Toto unikátní spojení vytváří multidimenzionální stimulaci a působí na více
fyziologických mechanismů současně. Je to
skutečné fitness pro kůži a tkáně, pokožka je
po ošetření vyhlazená, jemná a vláčná.
Cílená stimulace podporuje intenzivní
spalovaní tuků v těle, zároveň aktivuje tělní
oběh a eliminuje otoky.

JAKÉ VÝSLEDKY MŮŽETE OČEKÁVAT OD NOVÉHO OŠETŘENÍ METODOU
endermologie® ANTI-CELLULITE?
Uvolní se fibróza a změkčí vazivové přepážky v kůži
Zmizí odolný uložený tuk (lipolýza)
Aktivuje se tělní oběh (odvodnění)
Zpevní se postava (obnova elasticity a hydratace)

Anti-cellulite ošetření metodou endermologie ® trvá 40 minut a má 3 následné fáze, které maximálně
podpoří léčbu všech typů celulitidy a zároveň přináší pocit pohody:

MOBILIZACE A DRENÁŽ
Pokožka je mobilizována cíleně v problematických partiích (sakrální oblast, hýždě,
stehna a lýtka), dochází k prokrvení
tkání a obnově látkové výměny, kůže je
připravena na druhou stimulační fázi.

NARUŠENÍ TUHÉ TKÁNĚ
A ZPEVNĚNÍ
Ošetřující hlavicí Alliance® se provádějí krouživé
pohyby zvané „SWING“, které redukují fibrózu,
změkčují vazivové přepážky a stimulují
přirozenou lipolýzu (spalování tuků).
Sekvenční sání také zlepšuje pevnost a pružnost
pokožky díky nové produkci endogenního
kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové.

OPTIMALIZACE VÝSLEDKŮ A RELAXACE
Ošetření je zakončeno aplikací 2 kosmetických produktů: Anti-cellulite
Cream-in-gel a Anti-cellulite Intensive Serum. LPG kosmetika se
nanáší směrem od chodidel až po hýždě speciální manuální masáží,
která
těloisuvolní
a přináší
relaxaci.
motions
carried
out on maximální
each area, from
the arch of the foot to the

V ČEM JE TATO LÉČBA MIMOŘÁDNÁ?
KOMBINACE MECHANICKÉ A MANUÁLNÍ
TECHNIKY: MOCNÁ DVOJICE
Pro maximální zvýšení účinku mechanické stimulace byl vyvinut nový protokol ošetření, který nabízí též
aplikaci kosmetického produktu a manuální masáž.
Přístrojová stimulace hlavicí Alliance® umožňuje přesné nastavení intenzity a dokonalé přizpůsobení
každému typu tkáně, nabízí ošetření na míru klienta. Ve spojení se zkušenou rukou terapeuta se toto
jedinečné efektivní ošetření stává skutečným zážitkem pohody a relaxace!

NOVÁ FYZICKÁ KONDICE TKÁNĚ: SWING
Ošetření přístrojem Cellu M6 Alliance®
je oblíbené klienty po celém světě.
Patentovaná ošetřující hlavice v kombinaci
s manévrem SWING poskytuje přesnou
mobilizaci tkání do hloubky, od epidermis
až po hypodermis, a poskytuje 360°
ošetření.
Díky tomu je možné léčit všechny projevy
celulitidy současně: tukovou tkáň, retenci
vody i fibrózu.

Adipocyty jsou zaktivovány a začnou opět uvolňovat tuk.
Vazivové přepážky jsou změkčené a získají svůj původní tvar, tím se vyhladí nevzhledné dolíčky
Automatické sekvenční sání stimuluje fibroblasty a obnovuje vláčnost a tonicitu pokožky.

VIDITELNÉ VÝSLEDKY
LÉČBA CELULITIDY
Silnější, intenzivnější účinek a zážitek smyslů s maximálním efektem na vyhlazení pomerančové
kůže.
S každým dalším ošetřením jsou partie viditelně pevnější, tonizované a celulitida redukována.
Budete hrdá na vaši vyhlazenou a pevnou pokožku!

Nové ošetření metodou endermologie® je doporučeno absolvovat dvakrát
týdně. Celkový počet ošetření stanoví LPG terapeut individuálně na základě
osobní vstupní diagnostiky klientky.
OŠETŘENÍ METODOU endermologie® ANTI-CELLULITE
NABÍZÍ CERTIFKOVANÍ PARTNEŘI LPG®

SEZNAM LPG® CENTER ČECHY & SLOVENSKO
www.kpmedical.cz
Výhradní distributor pro ČR a SR

3 TYPY CELULITIDY
VIZUÁLNÍ DIAGNOSTIKA
OTOKOVÁ CELULITIDA
Vzniká zadržováním vody v pokožce. Je
důležité odvést nadbytečnou tekutinu z tkání
a obnovit látkovou výměnu.

TUKOVÁ CELULITIDA
Je výsledkem hromadění tuku pod kůží. Je
třeba obnovit přirozené uvolňování tuku
(lipolýza).

FIBRÓZNÍ CELULITIDA
Velmi obtížně se léčí, protože vznikala delší
čas, je tuhá a často bolestivá. Před vlastní
léčbou odolné fibrózní celulitidy musí být
tkáně nejprve změkčeny.

NOVÉ OŠETŘENÍ
endermologie®:
PROTOKOL
KROK 1
PŘÍPRAVA POKOŽKY
GLOWING RESURFACING BODY CREAM
Před oblečením overalu LPG® endermowear™ naneste
na celé tělo tahy směrem nahoru tělový krém tělový
krém Glowing Resurfacing Body Cream.

KROK 2
MOBILIZACE A UVOLNĚNÍ
/ POLOHA: LEH NA BŘIŠE
SAKRÁLNÍ OBLAST

HÝŽDĚ

ZADNÍ STRANA STEHEN

LÝTKA

KROK 3
REDUKCE FIBRÓZY A ZPEVNĚNÍ
/ POLOHA: LEH NA BŘIŠE
Následující kroky se provádějí manévrem SWING, pohyb s malou amplitudou.

HÝŽDĚ

ZADNÍ STRANA STEHEN A VNĚJŠÍ PARTIE POD HÝŽDĚMI

KROK 4
MOBILIZACE A UVOLNĚNÍ
/ POLOHA: LEH NA ZÁDECH
PŘEDNÍ STRANA STEHEN

KROK 5
REDUKCE FIBRÓZY A ZPEVNĚNÍ
/ POLOHA: LEH NA ZÁDECH
Následující kroky se provádějí manévrem SWING, pohyb malou amplitudou.

PŘEDNÍ STRANA STEHEN A VNĚJŠÍ PARTIE POD HÝŽDĚMI

KROK 6
OPTIMALIZACE VÝSLEDKŮ A RELAXACE TĚLA
2 nové produkty LPG proti celulitidě se aplikují přímo rukama terapeuta speciálním
masážním postupem

/ POLOHA: LEH NA ZÁDECH
Anti-cellulite cream-gel
&
Intensive anti-cellulite serum

MANUÁLNÍ TECHNIKA 3

Obejměte oběma rukama kotník a spojte prsty dohromady. Silným stálým tlakem masírujte pokožku
směrem nahoru podél holenní kosti.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 6

MANUÁLNÍ TECHNIKA 1

MANUÁLNÍ TECHNIKA 2

Masírujte klenbu chodidla palci intenzivním stálým
tlakem.

Masírujte oblast kolem kotníku krouživými vyhlazujícími
pohyby a pomocí intenzivního tlaku při pohybu směrem
dozadu a lehkého tlaku při pohybu směrem dopředu.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 4

MANUÁLNÍ TECHNIKA 5

Masírujte oblast okolo kolenní čéšky oběma palci
pevným pohybem vpřed a vzad.

Obejměte rukama stehno, na horní straně stehna
spojte palce a intenzivním stálým tlakem masírujte
směrem nahoru.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 7
u Stejnou masáž provádějte
i na druhé noze.

Hněťte pokožku po celé ploše stehna.

Masírujte stehno střídavým pohybem ROLL. Tlak
musí být intenzivní a stálý.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 1

Tlakem stiskněte současně oba body nožní klenby.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 4

Netlačte, jemným pohybem masírujte podkolenní jamku.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 7

Intenzivním pohybem hněťte
pokožku po celé ploše lýtka.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 2

MANUÁLNÍ TECHNIKA 3

Palci střídavě provádějte lehké krouživé pohyby na obou
stranách šlachy. Tlak musí být intenzivní a stálý.

Obejměte rukama lýtko, spojte palce uprostřed a masírujte směrem nahoru intenzivním stálým tlakem.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 5

MANUÁLNÍ TECHNIKA 6

Obejměte rukama stehno a masírujte ho směrem nahoru, palci tlačte na střed stehna.

Masírujte oběma dlaněmi lehkým střídavým krouživými
pohybem.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 8

MANUÁLNÍ TECHNIKA 9

Intenzivním pohybem hněťte hněďte pokožku po celé
ploše stehna.

Prsty provádějte vlnkovou masáž oběma rukama současně.

MANUÁLNÍ TECHNIKA 10

/ POLOHA: LEH NA BŘIŠE
u Stejnou masáž provádějte
i na druhé noze.
Začněte u kotníku a lehkým stří-davým ROLL pohybem
masírujte nohu směrem vzhůru až po stehno. Tlak musí
být intenzivní a stálý.
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