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PONÚKAME RIEŠENIE

UROBTE ZO SVOJHO POZADIA
TÚ NAJVÄČŠIU PREDNOSŤ!

endermologie.com
kpmedical.cz

PROBLEMATICKÉ PARTIE: BOKY A STEHNÁ

Všetky ženy chcú vyzerať krásne svojím vlastným, osobitým spôsobom.
Nepotrebujú mať úplne dokonalú postavu, hlavne však musia cítiť, že
aj napriek malým nedostatkom sú skutočne samy sebou. Ženy riešia
rôzne časti tela a často to býva zadoček. Ponúkame riešenie, ako túto
problematickú partiu zoštíhliť, vytvarovať a znova využiť ako prednosť.
Či už je zadoček príliš veľký alebo naopak
malý, veľa žien sa ním intenzívne zaoberá:

1Z5

*

ŽIEN KONTROLUJE
VZHĽAD SVOJHO ZADOČKA
V ZRKADLE ASPOŇ RAZ
DENNE

Dôležité je aj oblečenie:

73%

*

OPÝTANÝCH ŽIEN
MÁ OBĽÚBENÉ NOHAVICE,
KTORÉ ZVÝRAZŇUJÚ ICH
POZADIE

37%

*

ŽIEN
RIEŠI TVAR
ZADOČKA

V tejto oblasti je najčastejším problémom ukladanie tuku
a vznik „tukových vankúšov“ – úhlavného nepriateľa žien. Pod
kožou sa nahromadí lokálny tuk, tým dochádza k viditeľnému
zväčšeniu zadočka a zadnej časti stehien. Hlavnou príčinou sú
tukové bunky, ktoré v dôsledku nedostatočnej telesnej aktivity
alebo nevhodnej stravy stále zväčšujú svoj objem.

VIETE, ŽE...?
V angličtine sa pre tuk uložený na stehnách používa výraz
„saddle-bags“. Tento výraz vyjadruje, ako vyzerá kôň, keď nesie
na chrbte záťaž. „Saddlebags“ sú sedlové tašky, ktoré sa upevňujú
na koňa a opticky zväčšujú šírku jeho zadných partií.
Termín sa v angličtine používa zvyčajne v súvislosti so ženským
telom.

* Autor štúdie: Balsamik
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ZBAVTE SA ULOŽENÉHO TUKU POMOCOU
CELLU M6 ALLIANCE®!
VEĽMI EFEK TÍVNY NA PROBLEMATICKÉ PARTIE
PRIRODZENÉ A BEZBOLESTNÉ OŠETRENIE LPG ® endermologie ®
Nový prístroj CELLU M6 Alliance ® preukázateľne odstraňuje uložený tuk z problematických partií tela.
100 % prirodzená biostimulácia pokožky zníži objem tuku, zoštíhli a vymodeluje postavu.

AKO TO FUNGUJE?

PREUKÁZANÉ ŠTÚDIAMI

endermologie ®, unikátna 100 % prirodzená, neinvazívna
a bezbolestná technika na omladenie a modeláciu tela aktivuje
tukové bunky (adipocyty), čím podporuje prirodzenú lipolýzu
(spaľovanie tukov) a zároveň spevňuje pokožku.

+ 70 % eliminácie tuku **

Z vedeckej štúdie, ktorú publikoval prof. Lafontan, vyplývajú
pozoruhodné výsledky, ktoré preukazujú vplyv metódy
endermologie® na femorálny tuk (adipózne tkanivo, tukové
vankúše, oblasť stehien).
Výsledky preukazujú, že lipolytická odpoveď femorálneho
adipózneho tkaniva a teda aktivita beta-receptorov
adipocytov (zodpovedných za uvoľňovanie tuku) sa zlepšila
priemerne o 70 %.

SLOVO ODBORNÍKA:

Vďaka novému patentu Alliance® aktivuje metóda endermologie®
prirodzené odvádzanie rezistentných a lokalizovaných tukových
zásob, ktoré sa vyskytujú v gluteofemorálnej oblasti (tukové
vankúše). Mechanickou stimuláciou sa súčasne spevňuje
pokožka, vyrovnávajú sa asymetrie stehien a partie znovu
nadobúdajú plný oblý tvar.

„Po liečbe endermologie ® je
preukázaný účinok na génovú expresiu
(vrátane génov podieľajúcich sa na
metabolizme tuku zo sacharidov),
podobne ako pri nízkokalorických
diétach. Ide o veľký krok dopredu
pre vedecký výskum, ktorý potvrdzuje
významný a pritom neškodný vplyv
endermologie® na adipózne tkanivo.“
Prof. MAX LAFONTAN
Riaditeľ vedeckého výskumu, INSERM, Toulouse (Francúzsko)

OSOBNÉ REFERENCIE

Ošetrenie endermologie ® BOKY A STEHNÁ

Vanessa – 37 rokov: „Konečne som spokojná so svojou
postavou, ošetrenie endermologie ® si rada zopakujem.
V nohaviciach som sa necítila dobre a bola som veľmi neistá.
Moja kozmetička mi navrhla, aby som vyskúšala ošetrenie
endermologie ® novým prístrojom CELLU M6 ALLIANCE ® .
Po 6 ošetreniach boli výsledky naozaj viditeľné. Teraz mám
nohavice o dve veľkosti menšie! Zadoček mám pevnejší, bez
celulitídy a má opäť krásny oblý tvar.“
** (Štúdia prof. Lafontana – Impact of Mechanical Massage on Gene Expression Profile
and Lipid Mobilization in Female Gluteofemoral Adipose Tissue, Obesity Facts 2011)
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Tento špeciálny produkt obsahuje exkluzívny
zoštíhľujúci komplex LPG®, uvoľňuje tuk a vyhladzuje
adipóznu celulitídu, ktorá je typická pre gynoidné
postavy. Jeho zložka Bodyfit® podporuje spaľovanie
tuku a bráni tvorbe nových tukových buniek.
Aplikácia:

Nanášajte ráno a večer na problematické partie
(boky, zadok, stehná a kolená) smerom od členkov
k bokom. Vhodné na liečbu adipóznej (tukovej)
celulitídy. Táto príjemná, bohatá, ľahko parfumovaná
emulzia sa rýchlo vstrebáva.

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. Vďaka tejto „alliancii“
dochádza k multidimenznej stimulácii, ktorá pôsobí
na viacero fyziologických javov súčasne.
Ide o skutočný „fitness“ pokožky, pri ktorom
dochádza k zmäkčeniu a vyhladeniu kožného
tkaniva a k zmierneniu jeho fibrózneho charakteru.
Toto ošetrenie zároveň uvoľňuje tuk a aktivuje žilový
a lymfatický obeh.
Nový Senzor Alliance Skin Identity v hlavici stimuláciu
presne prispôsobí typu pokožky (povolené, tukové
alebo fibrózne tkanivo):
intenzita ošetrenia je optimalizovaná a plne
rešpektuje vlastnosti kože.

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 LPG ® KOZMETIKY:
ORANGE PEEL SMOOTHING COMPLEX

