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ĽAHKÉ NOHY

PONÚKAME RIEŠENIE
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PREČ S OPUCHMI
A ÚNAVOU!

Leto a vysoké teploty spôsobujú častý problém: opuchnuté a ťažké nohy. To
je vhodný čas na ošetrenie prístrojom LPG ALLIANCE® na odľahčenie vašich
končatín a obnovu celkovej pohody.
Pocit ťažkých nôh sprevádza únava a zvyčajne aj opuchy členkov. Tento nepríjemný
pocit počas dňa silnie, najmä keď dlho stojíme alebo sedíme v kancelárii bez
pohybu.
Na pocit ťažkých nôh sa sťažuje 25 až 50 % zdravých dospelých osôb v Európe a až
80 % pacientov v rizikových skupinách s chronickou žilovou nedostatočnosťou.*

AŽ 2/3 OSÔB Z OPÝTANÝCH UDÁVA:

37,4 %**

ĽAHKÉ NOHY

POCIT
OPUCHNUTÝCH
NÔH

40,9 %**
BOLESŤ

48,9 %**
ŤAŽKÉ NOHY

VIETE, ŽE ...?
Chronická žilová nedostatočnosť dolných končatín je jedna
z najrozšírenejších chorôb v priemyselných krajinách.
Pocit ťažkých nôh ľudia neriešia, až 61 % osôb s poruchami
žilového systému o svojej chorobe jednoducho nevie. Každodenná
prevencia a odborná pomoc môžu tento stav významne zlepšiť
a najmä predchádzať zdravotným komplikáciám.

* Haesler, E. & Hayoz, D. Heavy legs and hormone replacement therapy.
Sang Thrombose Vaisseaux12, 433–9 (2000). ** VeinConsult survey
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PONÚKAME RIEŠENIE
BUĎTE ĽAHKÁ AKO PIERKO POMOCOU
CELLU M6 ALLIANCE®!
EFEK TÍVNA STAROSTLIVOSŤ PRE ĽAHKÉ NOHY A POCIT POHODY
Prístroj Cellu M6 Alliance ® obnovuje eliminačné funkcie organizmu a cielene stimuluje telový obeh a tým
odvádza prebytočnú vodu z tela. Prinavracia telu pocit pohody a celkového uvoľnenia.

AKO TO FUNGUJE?
Nová patentovaná ošetrujúca hlavica Alliance® zabezpečuje
hĺbkovú mobilizáciu tkanív vďaka kombinácii uchopenia motorickej
klapky a valčeka s riadeným podtlakom. Táto viacrozmerná
stimulácia zabezpečuje súčasne reaktiváciu rôznych fyziologických
mechanizmov už počas jedného ošetrenia.

POHĽAD LEKÁRA
„Ako cievny špecialista používam
metódu endormologie® na liečbu
opuchov dolných končatín alebo
lymfatického edému každý deň.
Vyše 20 rokov pozorujem zlepšenie
venózneho edému a zachovanie
pružnosti dermy a hypodermy
v prípade lymfedému. Ošetrenie
endormologie® je skvelá podporná
starostlivosť pri nosení kompresných
pančúch, je to vhodná terapia pri
liečbe kŕčových žíl, umožňuje zlepšiť troficitu kože a obnovuje
pružnosť stvrdnutej pokožky.“
DR PHILIPPE BLANCHEMAISON
Cievny špecialista

Cielená starostlivosť endormologie* Ľahké nohy:
Odporúčaná maloobchodná cena: 60 eur za 1 ošetrenie v trvaní
30 minút

PREUKÁZENÉ ŠTÚDIAMI
Patentovaná ošetrujúca hlavica Alliance® stimuluje pokožku
metódou endermologie ® prirodzene a bez bolesti, podľa
odborných štúdií obnovuje cirkuláciu v žilovom a lymfatickom
systéme až 4-krát rýchlejšie* ako ručná lymfatická drenáž. Táto
liečba uvoľňuje hromadenie krvi v žilách, obnovuje ich tonicitu,
poskytuje okamžitú a dlhodobú úľavu.

OSOBNÉ REFERENCIE
Natália – 51 rokov:
„Problémy s opuchmi som začala mať už pred tehotenstvom.
Lekári mi predpisovali lieky. Po prvom pôrode som stretla
skvelého fyzioterapeuta, ktorý preferuje prirodzené
metódy. Absolvovala som prvú terapiu endermologie®
a účinok bol okamžitý.
Pravidelné ošetrenia LPG mi pomáhajú dodnes, nedokážem
si predstaviť život bez tejto relaxačnej starostlivosti.
A pretože má už teraz 50 rokov, metóda endermologie® mi
pomáha udržiavať pružnú a štíhlu postavu. Vďaka LPG sa
cítim byť stále príťažlivou 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 kombináciu arniky, cypriša
a kokoríka – 3 účinné rastlinné zložky, ktoré synergicky
pôsobia na podporu telového obehu, spevnenie žilovej
steny a zmiernenie pocitu ťažkých nôh. Ich účinok je
podporený extraktom z červených rias, ktorý pokožku
tonizuje, kryje jemné žilky a má chladivý efekt.
Aplikácia:
Nastriekajte priamo na pokožku nôh smerom od
členkov hore. Používajte opakovane počas dňa podľa
potreby, v lete aj v zime.

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.
(G*%k/3*6\VWHPV6$6$Q\UHSURGXFWLRQ̰HYHQLQSDUW̰LVVWULFWO\SURKLELWHG1RQELQGLQJSKRWRV5LJKWRIH[SORLWDWLRQXQWLOk,6WRFN

OPTIMALIZÁCIA VÝSLEDKOV
endermologie ® POMOCOU
LPG ® PROFESIONÁLNEJ KOZMETIKY
LIGHT LEGS MIST
SPREJ NA UVOĽNENIE NÔH

Odporúčaná maloobchodná cena: 48 eur 200 ml

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

