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NoviNka zima

1. EYE & Lip CoNToUr CrEaM 
Dokonalá elegance, zářivé oči a krásný úsměv

  

2.posT-CarE EYE CoNToUr Mask 
Exklusivní péče „nové generace“  s hloubkovým působením

iNovovaNÝ apLikáTor s MoDErNÍM DEsiGNEM
• okamžitý chladivý efekt
•  Cílená a hygienická aplikace, která přesně odměřuje  

dávku jemným stisknutím

Toto elegantní pero je nezbytným každodenním doplňkem, intenzivně 
hydratuje a vyplňuje pokožku, udržuje rovnováhu citlivých partií zralé 
pleti kdykoliv během dne.

představujeme high-tech pero s „ledovým efektem“, tato nová korektivní 
péče s nejmodernějšími účinnými látkami (více než 30%) nabízí zcela 
výjimečné viditelné výsledky. 

sYNErGiE ÚČiNNÝCH akTivNÍCH sLoŽEk pro EFEkTivNÍ oMLazENÍ
• vyplňuje jemné linky a vrásky
• zvedá horní víčka
• redukuje otoky a tmavé kruhy pod očima
• Hydratuje a intenzivně zpevňuje 
• koriguje linie rtů a očí
• Hloubkově vyživuje oční okolí a rty díky jemné krémové textuře

→  vysoce cílené aktivní složky okamžitě  vyhlazují pokožku a odstraňují 
známky  únavy - pro zářivé oči:

15% prEMiUM EYE CoMpLEX
• vyhlazuje jemné vrásky a linky
• intenzivně vyplňuje a zpevňuje 
• redukuje otoky a tmavé kruhy pod očima

→  Doporučené použití:  1 ošetření týdně po dobu jednoho měsíce, poté 
1x měsíčně pro optimální výsledek, nebo jednorázově pro zvláštní 
příležitosti (večírek, svatba, ples)

→  Doba aplikace:  10 minut

seznam center vybavených LpG přístroji: www.kpmedical.cz

aktivní složky obsažené v nových kosmetických produktech LpG byly vyvinuty speciálně pro podporu LUXUsNÍ pÉČE 
ENDErMoLoGiE® DokoNaLÉ oČi a rTY.
Toto ošetření poskytuje výjimečnou synergii dvou akcí v pokožce: detoxikaci pro zdravou buněčnou obnovu a stimulaci 
fibroblastů (buněk mládí) k posílení fyziologické funkce kůže.
Nový ošetřující manévr endermopunkce umožňuje pomocí patentované hlavice Ergolift uvolnit a odstranit nahromaděné 
toxiny, obnovuje energetické toky i přirozenou tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. 

endermologie®

více informací:
lpgsystems.com

endermologie.com

aplikátor : 9 ml

Balení: 5 ks


