
novinka pro kadeřnická centra

vaše přirozená krása a omlazení již za 15 minut

INOVUJTE NABÍDKU  
SLUŽEB
Stále více exklusivních kadeřnických 
salonů hledá efektivní řešení, která 
jim umožní rozšířit nabídku služeb 
a poskytnout náročným klientům  
nové možnosti luxusní péče. Někteří 
majitelé salonů vyhledávají světové 
novinky v oboru, jiní preferují  
navýšit svůj zisk. 
Světové kadeřnické federace doporučují 
jako optimální řešení začlenit 
i profesionální kosmetická ošetření: 
„Je stále důležitější profesionální  
rozšíření nabídky kadeřnických služeb, 
které bude nově nabízet i služby 
kosmetického centra“.  

Společnost LPG®, specialista na 
bezpečný anti-aging a světový lídr 
kosmetického trhu,nabízí unikátní 
patentované ošetření endermologie® 
přístrojem Mobilift M6, která vám 
umožní:
•  obohatit nabídku kadeřnických služeb  

o špičkovou péči proti stárnutí,
•  zvýšit obrat díky efektivním ošetřením  

s vysokým ziskem,
•  získat novou klientelu pomocí nové 

exklusivní služby,
•  zajistit vyšší návštěvnost klientek díky 

cíleným kosmetickým programům  
s větším počtem opakování.

15 MINUTOVÉ OŠETŘENÍ 
S VIDITELNÝM VÝSLEDKEM 
JIŽ PO PRVNÍ APLIKACI
Ošetření kosmetickým přístrojem 
Mobilift M6® můžete svým klientkám 
nabídnout přímo na kadeřnickém 
křesle nebo odděleně v kosmetické 
kabince, může být  standardní součástí 
kosmetické péče: před úpravou vlasů, 
v kombinaci s jiným kosmetickým 
ošetřením či manikúrou nebo během 
barvení vlasů, kdy je nutné čekat...
Pomocí přenosného přístroje 
MOBILIFT M6® může kosmetička 
nabídnout kompletní anti-aging  péči 
zaměřenou dle aktuální potřeby 
klientky. Aplikuje buď jednorázové 
cílené ošetření rukou, obličeje či 
dekoltu nebo je tato péče součástí 
„kůry“ více ošetření pro dlouhodobý 
účinek. Expres péče endermologie® 
face efektivně doplňuje nabídku 
kadeřnických služeb a klientkám 
přináší navíc unikátní smyslový 
zážitek, dokonalou relaxaci.

 
OMLAZENÍ PROKÁZENÉ STUDIEMI
Díky unikátní biostimulační technice  
aktivuje patentovaná terapeutická hlavice 
LPG přirozenou tvorbu kolagenu, 
elastinu (+46 %) a kyseliny hyaluronové 
(+80 %*) hluboko ve střední vrstvě 
pokožky (dermis).  Pokožka je tak omlazená 
zevnitř, prokazatelně dochází k viditelnému 
zpevnění pleti  a k přirozenému vyhlazení 
a vyplnění vrásek.

ZNAČKA S MEZINÁRODNÍM 
RENOMÉ
Již 30 let se francouzská společnost  LPG 
Systems specializuje na terapii kožních 
tkání, patří mezi největší světové výrobce 
kosmetických a terapeutických přístrojů. 
Další patentovaný LPG přístroj CELLU M6® 
nabízí programy na krásu těla 
(zeštíhlení a modelace, léčba celulitidy, 
zpevnění pokožky, lymfodrenáže,.…), 
stal se nezbytnou součástí zdravého 
životního stylu. Značka LPG získala oblibu 
široké veřejnosti i uznání u mezinárodní 
vědecké obce, spolupracuje s více než 
75 000 specialisty v oblasti péče o zdraví 
a krásu na celém světě.

DÉLKA OŠETŘENÍ
Klasické ošetření – 35 minut
Cílené ošetření – 15 minut
Rozjasnění a  okysličení pleti, odstranění 
kruhů pod očima již po 1. aplikaci.
Viditelné vyhlazení vrásek a zpevnění 
pokožky po 6  ošetřeních.

* studie prof. Humberta, 2013
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