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NABÍZÍME ŘEŠENÍ

UDĚLEJTE ZE SVÉHO POZADÍ
TU NEJVĚTŠÍ PŘEDNOST!

endermologie.com
kpmedical.cz

PROBLEMATICKÉ PARTIE: BOKY A HÝŽDĚ

Všechny ženy si přejí vypadat krásně svým vlastním, osobitým způsobem. Nepotřebují zcela dokonalou postavu, hlavně musí cítit, že i přes
malé nedostatky jsou skutečně samy sebou. Ženy řeší různé části těla
a často to bývá zadeček. Nabízíme řešení, jak tuto problematickou partii
zeštíhlit, vytvarovat a znovu využít jako přednost.
Ať už je zadeček příliš velký či naopak malý,
mnoho žen se jím intenzivně zaobírá:
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*

ŽEN KONTROLUJE
VZHLED SVÉHO ZADEČKU
V ZRCADLE ALESPOŇ
JEDNOU DENNĚ

Důležité je i oblečení:

73%

*

DOTÁZANÝCH ŽEN
MÁ OBLÍBENÉ KALHOTY,
KTERÉ ZVÝRAZŇUJÍ
JEJICH POZADÍ

37%

*

ŘEŠÍ

TVAR
ZADEČKU

V této oblasti je nejčastějším problémem ukládání tuku
a vznik „tukových polštářů“ – úhlavního nepřítele žen. Pod
kůží se nahromadí lokální tuk, tím dochází k viditelnému
zvětšení hýždí a zadní části stehen. Hlavní příčinou jsou tukové buňky, které v důsledku nedostatečné tělesné aktivity
nebo nevhodné stravy stále zvětšují svůj objem.

VÍTE, ŽE ...?
V angličtině se pro uložený tuk na hýždích používá výraz „saddlebags“. Tento výraz vyjadřuje, jak vypadá kůň, když nese na hřbetě
zátěž. „Saddlebags“ jsou sedlové brašny, které se upevňují na
tělo koně a opticky zvětšují šířku jeho zadních partií.
Termín se v angličtině používá obvykle v souvislosti s ženským
tělem.

* Autor studie: Balsamik
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NABÍZÍME ŘEŠENÍ

ZBAVTE SE ULOŽENÉHO TUKU POMOCÍ
CELLU M6 ALLIANCE®!
VELMI EFEK TIVNÍ NA PROBLEMATICKÉ PARTIE
PŘIROZENÉ A BEZBOLESTNÉ OŠETŘENÍ LPG ® endermologie ®
Nový přístroj CELLU M6 Alliance ® prokazatelně odstraňuje uložený tuk z problematických partií těla.
100% přirozená biostimulace pokožky sníží objem tuku, zeštíhlí a vymodeluje postavu.

JAK TO FUNGUJE?

PROKÁZÁNO STUDIEMI

endermologie ® , unikátní 100% přirozená, neinvazivní
a bezbolestná technika na omlazení, zeštíhlení a modelaci
těla aktivuje tukové buňky (adipocyty), tím podporuje
přirozenou lipolýzu (spalování tuků) a současně zpevňuje
pokožku.

+ 70 % eliminace tuku **

Z vědecké studie, kterou publikoval prof. Lafontan,
vyplývají pozoruhodné výsledky, které prokazují vliv metody
endermologie ® na femorální tuk (adipózní tkáň, tukové
polštáře, oblast hýždě a stehna).
Výsledky prokazují, že lipolytická odpověď femorální
adipózní tkáně, a tudíž aktivita beta-receptorů adipocytů
(zodpovědných za uvolňování tuku) se zlepšila průměrně
o 70 %.

SLOVO ODBORNÍKA:

Díky novému patentu Alliance ® aktivuje metoda endermologie ® přirozené odvádění rezistentních a lokalizovaných
tukových zásob, které se vyskytují v gluteofemorální oblasti (tukové polštáře). Mechanickou stimulací se současně
zpevňuje pokožka, vyrovnávají se asymetrie hýždí a partiím se navrací plný oblý tvar.

„Po léčbě endermologie ® je prokázán účinek na genovou expresi (včetně genů podílejících se na
metabolismu tuku ze sacharidů),
podobně jako u nízkokalorických
diet. Jedná se o velký krok vpřed
pro vědecký výzkum, který potvrzuje významný a přitom neškodný vliv
endermologie ® na adipózní tkáň.“
Prof. MAX LAFONTAN
Ředitel vědeckého výzkumu, INSERM, Toulouse (Francie)

OSOBNÍ REFERENCE

Ošetření endermologie ® BOKY A HÝŽDĚ

Vanessa – věk 37 let: „Konečně jsem spokojená se svou
postavou, ošetření endermologie ® si ráda zopakuji.
V kalhotách jsem se necítila dobře a byla jsem velmi nesvá.
Moje kosmetička mi navrhla, abych vyzkoušela ošetření
endermologie ® novým přístrojem CELLU M6 ALLIANCE ® .
Po 6 ošetřeních byly výsledky skutečně viditelné. Teď mám
kalhoty o dvě velikosti menší! Můj zadeček je pevnější, bez
celulitidy a má znovu krásně oblý tvar“.
** (Studie prof. Lafontana – Impact of Mechanical Massage on Gene Expression Profile
and Lipid Mobilization in Female Gluteofemoral Adipose Tissue, Obesity Facts 2011)

OPTIMALIZACE VÝSLEDKŮ endermologie ®
POMOCÍ LPG ® KOSMETIKY:
ORANGE PEEL SMOOTHING COMPLEX

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

Tento speciální produkt obsahuje exkluzivní zeštíhlující komplex LPG ® , uvolňuje tuk a vyhlazuje adipózní celulitidu, jež je typická pro gynoidní postavu. Bodyfit ® složka podporuje spalování
tuku a brání tvorbě nových tukových buněk.

Nová patentovaná hlavice Alliance ® kombinuje
úchop motorické klapky a válečku s řízeným
podtlakem, tato unikátní synergie efektivně
mobilizuje kožní tkáň. Díky této „alianci“ dochází
k multidimenzní stimulaci, která působí na více
fyziologických jevů současně.
Je to skutečné „fitness“ pokožky, při kterém
dochází ke změkčení a vyhlazení kožní tkáně
a ke zmírnění jejího fibrózního charakteru.
Zároveň toto ošetření uvolňuje tuk a aktivuje
žilní a lymfatický oběh.

Aplikace:

Nanášejte ráno a večer na problematické partie
(boky, hýždě, stehna a kolena) směrem od
kotníků k bokům. Vhodné pro léčbu adipózní
(tukové) celulitidy. Tato příjemná, bohatá, lehce
parfemovaná emulze se rychle vstřebává.

Nový Senzor Alliance Skin Identity v hlavici
stimulaci přesně přizpůsobí typu pokožky
(povolená, tuková, či fibrózní tkáň):
intenzita ošetření je optimalizována a plně
respektuje vlastnosti kůže.

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
Tel.: + 420 602 771 540
E-mail: info@kpmedical.cz
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