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NOVÝ CELLU M6 ALLIANCE®

PRO VŠECHNY KRÁSKY SVĚTA

KRÁSA JE V PRVNÍ ŘADĚ SPOLEČENSKÝ FENOMÉN A JEJÍ KRITÉRIA SE RŮZNÍ

DLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ A JEJICH HISTORIE. SAMOTNÝ POJEM KRÁSY JE RELATIVNÍ

A ŽENY NA CELÉM SVĚTĚ O NÍ MAJÍ SVOU VLASTNÍ PŘEDSTAVU,

ZEJMÉNA KDYŽ JDE O ZLEPŠENÍ JEJICH POSTAVY.



2018 

CELLU M6 ALLIANCE® JAKO POSLEDNÍ JIŽ 10. GENERACE LPG PŘÍSTROJŮ

UMOŽŇUJE PŘESNĚ ZACÍLIT A ZEŠTÍHLIT VYBRANÉ PARTIE TĚLA

DLE INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY (PAŽE, ZÁDA, BŘICHO, PAS, STEHNA, HÝŽDĚ, …)

A SOUČASNĚ SE PŘIZPŮSOBÍ SPECIFICKÝM VLASTNOSTEM KAŽDÉHO TYPU POKOŽKY.



 ALLIANCE®, THE 10TH AND LATEST GENERATION OF THE RANGE  

MAKES IT POSSIBLE TO PRECISELY   

THAT NEED IT THE MOST (ARMS, BACK, STOMACH, WAIST, THIGHS,  

BUTTOCKS, ETC.) WHILE ADAPTING TO THE SPECIFICITIES OF EACH TYPE OF SKIN.
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Společnost LPG® již přes 30 let přístroji ošetřuje více než 300 000 lidí denně ve 110 
zemích. Na základě dosavadních odborných zkušeností a díky praktickým poznatkům 
o potřebách žen na celém světě tato francouzská značka ještě zdokonalila své 
technologie tak, aby se cíleně přizpůsobily potřebám každé osoby bez ohledu na 
zdravotní komplikace či genetickou výbavu.

NOVÝ PATENT ENDERMOLOGIE® 

CELLU M6 ALLIANCE®

Poprvé v dějinách metody endermologie® prošla patentovaná ošetřující hlavice 
těla kompletní inovací a nyní v sobě kombinuje motorizovaný váleček a klapku 
se sekvenčním podtlakem. Tato synergie obou unikátních technik mobilizuje tkáň  
v hloubce vícerozměrnou stimulací, tím se aktivují současně všechny fyziologické 
mechanismy nezbytné pro zeštíhlení a zpevnění.

Kožní buňky (fibroblasty) reaktivují 
tvorbu vlastního kolagenu, elastinu 
a kyseliny hyaluronové pro obnovu 
hustoty pokožky; tukové buňky 
(adipocyty) znovu nastartují přirozený 
proces lipolýzy; mezibuněčná septa se 
změkčí, čímž se uvolní komprese tkání 
vytvářející vzhled celulitidy; zrychlí se 
také mikrocirkulace krve a lymfy.

KŮŽE SE OZDRAVÍ ZEVNITŘ

A DÍKY TOMU JE VIDITELNĚ KRÁSNĚJŠÍ

MOTORIZOVANÝ 
VÁLEČEK

MOTORIZOVANÁ 
KLAPKA

SEKVENČNÍ 
PODTLAK
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Nový senzor Alliance Skin Identity 
umožňuje přizpůsobit stimulaci 
konkrétnímu typu pokožky. Intenzita 
ošetření je optimálně nastavena  
dle specifických vlastností  
kožní tkáně.

TATO ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGICKÁ 
INOVACE UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT 
VIDITELNÝCH VÝSLEDKŮ 
VYHLAZENÍ CELULITIDY, 
UVOLNĚNÍ TUKOVÝCH ZÁSOB 
A ZPEVNĚNÍ POVISLÉ KŮŽE  
JIŽ PO 3 OŠETŘENÍCH.

Přizpůsobí se všem typům postavy 
(evropský, asijský, americký, …) a vyřeší 
estetické problémy žen ze všech koutů 
světa.      
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LPG® DÍKY SVÝM SPECIALISTŮM PO CELÉM SVĚTĚ NABÍZÍ JEDINEČNÝ PŘEHLED 
PRIORIT KRÁSY ŽENSKÉ POSTAVY V RŮZNÝCH ZEMÍCH. OBJEVTE NA ZÁKLADĚ 
ZKUŠENOSTÍ, JAK VÁM MŮŽE NOVÝ PATENT ENDERMOLOGIE® ALLIANCE POMOCI.

VE ŠPANĚLSKU
ZADEČEK, KTERÝ BY ZÁVIDĚLA 

I BOHYNĚ KRÁSNÉHO POZADÍ VENUŠE!

Díky novému patentu ALLIANCE® aktivuje technika endermologie® 
přirozené uvolňování lokalizovaných a obtížně odstranitelných 
tukových depozit v oblasti hýždí a stehen. LPG® terapeut současně 
modeluje křivku hýždí s cílem odstranit asymetrii levé a pravé strany 
a dodá jim zaoblenější pevnější tvar. Znovu se vytvoří mezera mezi 
stehny a vyhladí se celulitidní pokožka.

Španělské ženy o sebe pečují po celý rok. Jsou vždy elegantní 
a jejich cílem je zdravá a přirozená krása. Jejich ženskými 
ideály jsou Paula Etchevarría, Sara Carbonero a Charlize 
Theron. Jejich představa krásné postavy začíná u dobře 
modelovaného zadečku a odstranění tuku na stehnech.

OKEM ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘENÍ ENDERMOLOGIE®

V DÉLCE 10 AŽ 40 MINUT – 20 AŽ 80 EUR**

PŘED PO 10 OŠETŘENÍCH

VYHLAZENÍ CELULITIDY

67%*

*Po 3 ošetřeních zaznamenalo 67 % žen vyhlazený efekt pomerančové kůže. Studie Dermscan endermologie® 2016       **Doporučená maloobchodní cena
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V NORSKU

VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

PEVNÉ A ZFORMOVANÉ TĚLO NADEVŠE!

JEDNA POSEDLOST – PLOCHÉ A PEVNÉ BŘÍŠKO

Poslední inovace metody endermologie® nyní umožňuje během  jednoho 
ošetření vyřešit všechny problémy, s nimiž se v oblasti stehen často setkáváme. 
Nová ošetřující hlavice přístroje CELLU M6 ALLIANCE® uvolňuje uložený tuk pro 
zeštíhlení stehen. Stimuluje žilní a lymfatický systém, který je v těchto partiích 
často narušen, což vede k zadržování vody a nepřímo i ke vzniku celulitidy.
Současně s tím se stimuluje tvorba endogenního kolagenu, elastinu a kyseliny 
hyaluronové, které napomáhají zpevnění kůže a modelaci kontur. Výsledek? 
Viditelně pevnější a vytvarovaná stehna!

Ať už vyklenutá partie vznikla vinou povolené kůže nebo uloženého tuku, 
případně obojího, nevadí. Ošetřující hlavice LPG® přístroje se o oblast bříška 
zvládne postarat komplexně! 
Aktivuje přirozenou lipolýzu (štěpení  tuků) k odstranění tukových bochánků na 
břichu, zmizí přebytečný tuk pod pupíkem i takzvaná madla lásky.
Současně s tím kombinované působení motorizovaného válečku a klapky 
navrací tvar a pevnost pokožce pro hutnější a pružnější vzhled. Břicho a pas 
má znovu tvar, jako by je na místě držel nějaký neviditelný přirozený opasek. 
Bez námahy, bez bolesti, bez diet a již za tři ošetření! 

Krásu ano, ale ne za jakoukoli cenu! Norské ženy si jsou 
vědomy důležitosti dodržování zdravého životního stylu a jsou 
nakloněny zejména přírodním produktům a metodám. Věří, 
že krásná postava znamená pevné tělo a vymodelované křivky, 
zejména v partii stehen. Jejich vzory jsou špičkové atletky 
jako například profesionální lyžařka Thérése Johaud.

Pro Angličanky je klíčovou oblastí jejich břicho. Milují módu 
a v otázkách stylu nepřipouštějí kompromisy, jejich postava jim 
nesmí bránit ve vytváření bláznivých stylingů. Tělo snů má 
podle jejich představ například Michelle Keegan; rády by ho 
získaly pokud možno rychle a bez přílišné námahy.

OKEM ODBORNÍKA

OKEM ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘENÍ ENDERMOLOGIE®

V DÉLCE 10 AŽ 40 MINUT – 20 AŽ 80 EUR**

INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘENÍ ENDERMOLOGIE®

V DÉLCE 10 AŽ 40 MINUT – 20 AŽ 80 EUR**

PŘED

PŘED

PO 12 OŠETŘENÍCH

PO 12 OŠETŘENÍCH

MIKROCIRKULACE

ZEŠTÍHLENÍ PASU

x4*

-5,2CM***

*WATSON J. et AL.: Physiological effect of END ERMOLOGIE: Aesthetic Surg J - 19(1);27-33.     ** Doporučená maloobchodní cena.
***Po 12 ošetřeních: naměřený úbytek obvodu pasu až 5,2 cm.



AFTER 12 SESSIONS

AFTER 12 SESSIONS

REDUCTION IN BELLY 
CIRCUMFERENCE 

***

V AUSTRÁLII

V ČÍNĚ

BIKINY JEŠTĚ STÁLE SYMBOLIZUJÍ ODVAHU 

Zatímco diety v kombinaci s cvičením mohou dopomoci ke 
štíhlejší postavě, je zde také riziko, že prsa zmizí dříve než 
tuk uložený na zádech; stanou se z nich, jak se nelichotivě 
říká, „psí ouška“.
Inovativní synergie motorizované klapky a válečku nové 
ošetřující hlavice ALLIANCE stimuluje přirozenou lipolýzu 
a zpevňuje kůži s cílem zbavit se ochablých paží jednou 
provždy!

Ošetření metodou endermologie® inspirované hlavními 
principy akupresury a známé jako Endermopunkce® pomocí 
nového přístroje ALLIANCE je pro ně perfektní. 
Při relaxační proceduře se jemně mobilizují meridiánové 
body, současně se aktivuje lymfatický systém i tělní oběh, 
což vede k přirozené rovnováze metabolismu.
Postava znovu získá své přirozené křivky, pokožka je 
vyhlazená a rozzářená!

Zcela propadly módě a přiznávají se v plném rozsahu. Dobře 
rostlé Australanky vzhlížejí ke vzorům v podobě hvězd televizních 
reality show jako je Kim Kardashian nebo supermodelek jako 
Miranda Kerr. Oceňují pevné a plné poprsí, jejich pozornost však 
směřuje i k zádům bez faldíků a tvarovaným pažím. Chtějí nosit 
sexy topy, a to bez obav.

Ženy v Číně jsou skutečně posedlé módou a oceňují 
dokonalou kůži bez sebemenších nedokonalostí. Platí to pro 
obličej i pro tělo. Obdivují přirozenou eleganci Francouzek, 
ale také sofistikovanost Korejek: drobná štíhlá postava a zářivá 
bezchybná pleť.

OKEM ODBORNÍKA

OKEM ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘENÍ ENDERMOLOGIE®

V DÉLCE 10 AŽ 40 MINUT – 20 AŽ 80 EUR**

OŠETŘENÍ ENDERMOPUNKCE® V DÉLCE 50 MINUT – 100 EUR**

PŘED

PŘED

PO 6 OŠETŘENÍCH

PO 6 OŠETŘENÍCH

ZPEVNĚNÍ 
POKOŽKY

ROZJASNĚNÝ VZHLED

Tyto údaje jsou výsledkem průzkumu prováděného v prosinci 2017 experty společnosti LPG® u žen z různých zemí

*Po 3 ošetřeních: 71 % žen udávalo zlepšení pevnosti kůže. Studie Dermscan endermologie® 2016.  ** Doporučená maloobchodní cena.
**HUMBERT P. et al. Clinical Interventions in Aging 2015: 10, 1-17. Vědecká studie s bioptickými vzorky obličejové tkáně provedená u 20 subjektů Dermatolo-
gickou klinikou ve Fakultní nemocnici v Besanconu (Francie) pod dohledem Prof. Humberta, 2013

71%*

BÝT ŠTÍHLÁ JE DŮLEŽITÉ,

ALE HLAVNÍM CÍLEM JE MÍT POKOŽKU JAKO MIMINKO

x2**

LPG SLIMMING PRESS RELEASE 2018



Mechanobiologie je věda zabývající se tím, jak mechanické síly ovlivňují tkáně a buňky. Z této 
oblasti špičkového výzkumu pochází endermologie®, metoda ošetření vytvořená odborníky 
společnosti LPG® a realizovaná jejími patentovanými technologiemi. Účinnost stávajících ošetření 
prováděných přístrojem CELLU M6 ALLIANCE® prokázala řada vědeckých studií, z nichž některé 
jsou publikovány v databázi Medline.

# bez zahřívání # bez zmrazování # bez použití vln

# bez skalpelu # bez vedlejších účinků 

# bez bolesti # bez injekcí  # bez rizika fibrózy 

# bez ničení buněk # bez chemických produktů

OD MECHANOBIOLOGIE K ENDERMOLOGII®

POKUD EXISTUJE 
BEZPEČNÉ, ÚČINNÉ 

A DLOUHODOBÉ  ŘEŠENÍ,

V SALONECH KRÁSY, ESTETICKÝCH KLINIKÁCH, LÁZNÍCH A DALŠÍCH …

20 000 PROFESIONÁLNÍCH CENTER VE FRANCII A 75 000 PO CELÉM SVĚTĚ

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.ENDERMOLOGIE.COM

MADE IN FRANCE

WWW.ENDERMOLOGIE.COM

WWW.KPMEDICAL.CZ

PROČ RISKOVAT?


