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PRYČ S OTOKY
A ÚNAVOU!

Letní čas a vysoké teploty způsobují častý problém: oteklé a těžké nohy. To je
vhodný čas pro ošetření přístrojem LPG ALLIANCE® k odlehčení vašich končetin
a obnovení celkové pohody.
Pocit těžkých nohou doprovází únava a obvykle i otoky kotníků. Tento nepříjemný
pocit během dne zesiluje, hlavně když dlouho stojíme nebo sedíme v kanceláři
bez pohybu.
Na pocit těžkých nohou si stěžuje 25 až 50 % zdravých dospělých osob v Evropě
a až 80 % pacientů v rizikových skupinách s chronickou žilní nedostatečností.*

AŽ 2/3 OSOB Z DOTÁZANÝCH POPISUJE:

37,4 %**

LEHKÉ NOHY

POCIT OTOKU

40,9 %**
BOLEST

48,9 %**
TĚŽKÉ NOHY

VÍTE, ŽE ...?
Chronická žilní nedostatečnost dolních končetin je jedna
z nejrozšířenějších chorob v průmyslových zemích.
Pocit těžkých nohou lidé neřeší, až 61 % osob s poruchami žilními
systému o své nemoci jednoduše neví. Každodenní prevence
a odborná pomoc mohou tento stav významně zlepšit a hlavně
předcházet zdravotním komplikacím.

* Haesler, E. & Hayoz, D. Heavy legs and hormone replacement therapy.
Sang Thrombose Vaisseaux12, 433–9 (2000). ** VeinConsult survey
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NABÍZÍME ŘEŠENÍ
BUDTE LEHKÁ JAKO PÍRKO POMOCÍ
CELLU M6 ALLIANCE®!
EFEK TIVNÍ PÉČE PRO LEHKÉ NOHY A POCIT POHODY
Přístroj Cellu M6 Alliance ® obnovuje eliminační funkce organizmu a cíleně stimuluje tělní oběh, tím odvádí
nadbytečnou vodu z těla. Navrací tělu pocit pohody a celkového uvolnění.

JAK TO FUNGUJE?
Nová patentovaná ošetřující hlavice Alliance® zajišťuje
hloubkovou mobilizaci tkání díky kombinaci úchopu motorické
klapky a válečku s řízeným podtlakem. Tato vícerozměrná
stimulace zajišťuje současnou reaktivaci různých fyziologických
mechanismů již během jednoho ošetření.

POHLED LÉKAŘE
„Jako cévní specialista používám
metodu endermologie® denně
k léčbě otoků dolních končetin
nebo lymfatického edému. Více
než 20 let pozoruji zlepšení
venózního edému a zachování
pružnosti dermis a hypodermis
v případě lymfedému. Ošetření
endermologie® je skvělá podpůrná
péče při nošení kompresních
punčoch, je to vhodná terapie při léčbě křečových žil, umožňuje
zlepšit troficitu kůže a obnovuje pružnost ztvrdlé pokožky.“
DR PHILIPPE BLANCHEMAISON
Cévní specialista

Cílená péče endermologie® Lehké nohy:
Doporučená maloobchodní cena: 60 eur za 1 ošetření v délce
30 minut

PROKÁZÁNO STUDIEMI
Patentovaná ošetřující hlavice Alliance® stimuluje pokožku
metodou endermologie® přirozeně a bez bolesti, dle odborných
studií obnovuje cirkulaci v žilním a lymfatickém systému až
4 násobně rychleji* než ruční lymfatická drenáž. Tato léčba
uvolňuje městnání v žilách, obnovuje jejich tonicitu, poskytuje
okamžitou a dlouhodobou úlevu.

OSOBNÍ REFERENCE
Natálie – věk 51 let:
„Problémy s otoky mi začaly už před těhotenstvím. Lékaři
mi předepisovali léky. Po prvním porodu jsem se setkala
se skvělým fyzioterapeutem, který preferuje přirozené
metody. Abslovovala jsem první terapii endermologie®
a účinek byl okamžitý.
Pravidelné ošetření LPG mi pomáhají dodnes, nedokáži si
představit život bez této relaxační péče. A protože je mi
nyní již 50 let, metoda endermologie® mi pomáhá udržovat
pružnou a štíhlou postavu. Díky LPG se cítím být stále
přitažlivou ženou.“
* WATSON J. ET AL. Physiological Effects of endermologie®:
a Preliminary Report, Aesthetic Surg J 1999, 19 (1);27-33.
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Tento produkt obsahuje kombinaci arniky, cypřiše
a kokoříku, 3 účinné rostlinné složky, které synergicky
působí na podporu tělního oběhu, zesílení žilní stěny
a zmírnění pocitu těžkých nohou. Jejich účinek je
podporován extraktem z červených řas, který pokožku
tonizuje, kryje jemné žilky a má chladivý efekt.
Aplikace:
Nastříkejte přímo na pokožku nohou směrem od kotníku
nahoru. Používejte opakovaně během dne dle potřeby,
v létě i v zimě.

CELLU M6 ALLIANCE ®
„MADE IN FRANCE“
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY

Nová patentovaná hlavice Alliance® kombinuje
úchop motorické klapky a válečku s řízeným
podtlakem, tato unikátní synergie cíleně a přesně
mobilizuje kožní tkáň.
Tato „aliance“ umožňuje současnou vícerozměrnou
stimulaci, jež podporuje během jednoho ošetření
různé fyziologické mechanismy.
Jde o skutečné „fitness“ pro kůži i tukovou tkáň,
dochází ke změkčení a úbytku vaziva. Ošetření
současně podporuje uvolňování tuků a aktivuje
krevní i lymfatický oběh.
Senzor Alliance Skin Identity v hlavici stimulaci
přesně přizpůsobí typu pokožky (povolená,
tuková, či fibrózní tkáň):
intenzita ošetření je optimalizována a přitom plně
respektuje vlastnosti kůže.
(G*%k/3*6\VWHPV6$6$Q\UHSURGXFWLRQ̰HYHQLQSDUW̰LVVWULFWO\SURKLELWHG1RQELQGLQJSKRWRV5LJKWRIH[SORLWDWLRQXQWLOk,6WRFN

OPTIMALIZACE VÝSLEDKŮ endermologie ®
POMOCÍ
LPG ® PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKY
LIGHT LEGS MIST
SPREJ PRO LEHKÉ NOHY

Doporučená maloobchodní cena: 48 eur 200 ml

VÍTE, ŽE ...?

Již více než 30 let vyvíjí a prodává společnost LPG® unikátní
patentované technologie určené pro estetickou medicínu,
odbornou fyzioterapii, krásu a sport. Účinek byl prokázán
mnoha vědeckými studiemi od předních světových specialistů.
Přínosy mechanické stimulace na celé tělo byly pozorovány již
od počátku. Během let se společnosti LPG® stala lídrem odboru
díky svým vyspělým technologiím „Made in France“. Stala se
klíčovým hráčem na trhu zdravotní péče (léčba jizev, edémů,
fibróz, lymfatické drenáže a další cílená terapie) i v oblasti estetiky
(efektivní ošetření tváře i těla pro zeštíhlení a omlazení).

KP Medical s.r.o., výhradní distributor
LPG Systems pro ČR a SR
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