BODY PRESS KIT – 2019

PONÚKAME RIEŠENIE

CELULITÍDA

ZBOHOM CELULITÍDA!

endermologie.com
kpmedical.cz

Jamky na lícach sú milé, ale čo ak ich
máte na zadočku alebo na stehnách? Tam
už také pekné nie sú. Celulitída hrozí nám
všetkým, nezáleží na type postavy. Ženy
ich „pomarančová“ pokožka naozaj trápi.
Súčasné štúdie dokazujú, že vzhľad svojho
tela hodnotíme najmä podľa obávaných
jamôčiek, podľa prieskumu Google 97 %
žien uvádza, že chce spevniť a vyhladiť
problematické partie tela s nevzhľadnou
celulitídou.

CELULITÍDA

AKO CELULITÍDA VZNIKÁ?

V prírode je všetko dobre zariadené.
V ženskej podkožnej vrstve sú niektoré
tukové bunky zachytené medzi väzivovými
priehradkami (tzv. septami) kvôli ukladaniu
energie pre prípad tehotenstva. Existujúcu
rovnováhu môže bohužiaľ narušiť aj malá
zmena: hormonálne výkyvy, zadržiavanie
vody, strava s vysokým obsahom cukru,
nedostatočná pohybová aktivita, ale aj
pridlhé sedenie. Väzivové priehradky sa
potom stiahnu a vťahujú tým aj povrch kože.
Súčasne sa blokuje krvný obeh a hromadia
sa toxíny.
Takto vzniká celulitída, v podkoží sa
súčasne ukladá rezistentný tuk.

VIETE, ŽE...?
Ženy sú náchylnejšie na vznik celulitídy na stehnách a na zadočku
kvôli ženskému hormónu estrogénu a väčšiemu množstvu alfa
receptorov v oblasti stehien, ktoré podporujú ukladanie tuku, ako
aj preto, že majú menej beta receptorov, ktoré tuk odbúravajú**.

*www.womenshealthmag.com/uk/beauty/skin/a706785/how-to-get-rid-of-cellulite
**https://groomandstyle.com/art-of-skin-care/cellulite-removal-every-womans-quest

BODY PRESS KIT – 2019

PONÚKAME RIEŠENIE
ZBAVTE SA CELULITÍDY POMOCOU
CELLU M6 ALLIANCE®!

EFEK TÍVNA LIEČBA CELULITÍDY
PRÍSTROJ CELLU M6 ALLIANCE ®
PRIRODZENÁ A BEZBOLESTNÁ
STAROSTLIVOSŤ
CELLU M6 Alliance® rieši problém celulitídy zmäkčením
a uvoľnením tkanív, pritom obnovuje aj krvný obeh na podporu
látkovej výmeny. Ošetrenie tela metódou endermológie®
je prirodzená mechanická biostimulácia pokožky, 100 %
neinvazívna a neagresívna technika.
Príjemná relaxačná starostlivosť pre každú ženu, ktorá vyhladzuje
celulitídu a zároveň odvádza prebytočnú vodu z tela. Koža je po
ošetrení vyhladená, tonizovaná a hlavne zdravá vďaka eliminácii
toxínov.

Už od 3. ošetrenia dochádza k redukcii celulitídy (67 %),
pokožka je viditeľne hladšia a jemnejšia.

*Štúdia Dermscan endermologie®, 2016.

ODPORÚČANIE
ŠPECIALISTKY LPG ®
PANI CLÉLIE MONTEUX
„Dajte si malú pauzu so šálkou nášho
čaju na rýchlu podporu chudnutia 14-DAY
LPG® Express Organic SLIMMING TEA: zelený čaj bohatý
na antioxidanty, obsahuje prírodné diuretické zložky (žihľava
a fenikel), má silný odvodňujúci účinok a lahodnú chuť.“
„Predchádzajte vzniku celulitídy a bojujte s ňou doma: nejedzte
príliš veľa tuku a sacharidov, masírujte svoje telo krúživými
pohybmi, aby ste zmäkčili tkanivá, pite veľa vody a pravidelne
cvičte.“

OSOBNÉ REFERENCIE
EMMA – 43 ROKOV
„Dlho som hľadala to pravé, dokonalé riešenie ... až
som vyskúšala metódu, ktorá je bezbolestná, prírodná
a naozaj funguje!
Po prvom tehotenstve sa mi na stehnách a na zadočku
objavila celulitída, to ma samozrejme trápilo. Chcela som
s tým niečo spraviť, ale prirodzenou cestou, bez rizika
poškodenia kože. Potom som sa dopočula o prístroji Cellu
M6 Alliance® a o metóde endermologie®: je prírodná,
účinne lieči celulitídu a zároveň sa stará o pokožku. Je
to spôsob, ako sa starať o svoje tela vďaka jedinečnej
kombinácii účinného ošetrenia s bonusom v podobe
relaxácie“.

BODY PRESS KIT – 2019

Nový doplnok stravy vyrobený výhradne z rastlinných
zložiek pôsobí na faktory, ktoré spôsobujú pomarančovú
kožu, komplexne.
Jeho varianty zloženia na DEŇ & NOC sa vzájomne
dopĺňajú a ponúkajú tak cielený dlhodobý účinok.

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

Nová patentovaná hlavica Alliance® kombinuje
uchopenie motorickej klapky a valčeka s riadeným
podtlakom, táto unikátna synergia cielene a presne
mobilizuje kožné tkanivo.
Táto „alliance“ umožňuje súčasnú viacrozmernú
stimuláciu, ktorá podporuje už počas jedného
ošetrenia rôzne fyziologické mechanizmy.
Ide o skutočný „fitness“ pre kožu aj tukové tkanivo,
dochádza k zmäkčeniu a úbytku väziva. Ošetrenie
súčasne podporuje uvoľňovanie tukov a aktivuje
krvný aj lymfatický obeh.
Senzor Alliance Skin Identity v hlavici stimuláciu
presne prispôsobí typu pokožky (povolené,
tukové alebo fibrózne tkanivo):
intenzita ošetrenia je optimalizovaná a pritom plne
rešpektuje vlastnosti kože.

Preukázané výsledky:
n Znižuje fibrózu tkanív
n Zmenšuje rozmer adipocytov
n Podporuje lipolýzu (spaľovanie tukov)
Zloženie na DEŇ eliminuje nadbytočnú vodu a zvyšuje
energiu vďaka acerole, kým zloženie na NOC pomáha
predchádzať vzniku nových adipocytov a podporuje
relaxáciu.
SPÔSOB POUŽITIA: 28 balení na 14-dňové užívanie
VARIANT DEŇ: 1 balenie každý deň ráno. 3 g prášku
zalejte 150 ml vody a miešajte, kým sa úplne nerozpustí
VARIANT NOC: 1 tyčinka každý večer. 3 g prášku
nechať po troškách rozpustiť na jazyku.

VIETE, ŽE ...?

Spoločnosť LPG® už vyše 30 rokov vyvíja a predáva unikátne
patentované technológie určené pre estetickú medicínu, odbornú
fyzioterapiu, krásu a šport. Účinok bol preukázaný mnohými
vedeckými štúdiami od popredných svetových špecialistov. Prínos
mechanickej stimulácie pre celé telo bol pozorovaný už od začiatku.
V priebehu rokov sa spoločnosť LPG® stala lídrom vo svojom odbore
vďaka vyspelým technológiám „Made in France“. Stala sa kľúčovým
hráčom na trhu zdravotníckej starostlivosti (liečba jaziev, edémov,
fibróz, lymfatické drenáže a ďalšie typy cielenej terapie) aj v oblasti
estetiky (efektívne ošetrenie tváre a tela na zoštíhlenie a omladenie).

KP Medical s.r.o., výhradný distribútor
LPG Systems pre ČR a SR
Tel.: + 420 602 771 540
E-mail: info@kpmedical.cz
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OPTIMALIZÁCIA VÝSLEDKOV
endermologie ® POMOCOU
14-DAY LPG ® EXPRESS DAY & NIGHT
ORANGE PEEL STOP

