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NOVÝ PRÍSTROJ CELLU M6 ALLIANCE®

PRE VŠETKY KRÁSKY SVETA

KRÁSA JE V V PRVOM RADE SPOLOČENSKÝ FENOMÉN A JEJ KRITÉRIÁ SA RÔZNIA  

PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN A ICH HISTÓRIE. SAMOTNÝ POJEM KRÁSY JE RELATÍVNY  

A ŽENY NA CELOM SVETE O NEJ MAJÚ SVOJU VLASTNÚ PREDSTAVU,  

NAJMÄ KEĎ IDE O ZLEPŠENIE ICH POSTAVY.
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CELLU M6 ALLIANCE® AKO POSLEDNÝ Z UŽ 10. GENERÁCIE LPG PRÍSTROJOV

UMOŽŇUJE PRESNE ZACIELIŤ A ZOŠTÍHLIŤ VYBRANÉ PARTIE TELA

PODĽA INDIVIDUÁLNEJ POTREBY (KONČATINY, CHRBÁT, BRUCHO, PÁS, STEHNÁ, ZADOK,...)  

A SÚČASNE SA PRISPÔSOBÍ ŠPECIFICKÝM VLASTNOSTIAM 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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Spoločnosť LPG® už dlhšie než 30 rokov pomocou prístrojov ošetruje viac než 300 000 
ľudí denne v 110 krajinách. Na základe doterajších odborných skúseností a vďaka 
praktickým poznatkom o potrebách žien na celom svete táto francúzska značka ešte 
zdokonalila svoje technológie tak, aby sa cielene prispôsobili potrebám každej osoby 
bez ohľadu na jej zdravotné komplikácie či genetickú výbavu.

NOVÝ PATENT ENDERMOLOGIE® 

CELLU M6 ALLIANCE®

Prvýkrát v dejinách metódy endermologie® prešla patentovaná ošetrujúca hlavica 
tela kompletnou inováciou a teraz v sebe kombinuje motorizovaný valček a klapku 
so sekvenčným podtlakom. Táto synergia oboch unikátnych techník mobilizuje tkanivo 
v hĺbke viacrozmernou stimuláciou, čím sa aktivujú súčasne všetky fyziologické 
mechanizmy potrebné pre zoštíhlenie a spevnenie.

Kožné bunky (fibroblasty) reaktivujú 
tvorbu vlastného kolagénu, elastínu 
a kyseliny hyalurónovej pre obnovu 
hustoty pokožky; tukové bunky 
(adipocyty) znovu naštartujú prirodzený 
proces lipolýzy; medzibunkové septá sa 
zmäkčia, čím sa uvoľní kompresia tkanív 
vytvárajúca vzhľad celulitídy; zrýchli sa 
tiež mikrocirkulácia krvi a lymfy.

KOŽA SA OZDRAVÍ ZVNÚTRA  

A VĎAKA TOMU JE VIDITEĽNE KRAJŠIA

MOTORIZOVANÝ 
VALČEK

MOTORIZOVANÁ 
KLAPKA

SEKVENČNÝ 
PODTLAK
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Nový senzor Alliance Skin Identity 
umožňuje prispôsobiť stimuláciu 
konkrétnemu typu pokožky.  
Intenzita ošetrenia sa optimálne  
nastaví podľa špecifických vlastností 
kožného tkaniva.

TÁTO ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGICKÁ 
INOVÁCIA UMOŽŇUJE DOSIAHNUŤ 
VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY: 
VYHLADENIE CELULITÍDY, 
UVOĽNENIE TUKOVÝCH ZÁSOB  
A SPEVNENIE OVISNUTEJ KOŽE  
UŽ PO 3 OŠETRENIACH.

Prispôsobí sa všetkým typom postavy 
(európsky, ázijský, americký, ...)  
a vyrieši estetické problémy žien  
zo všetkých kútov sveta.     
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SPOLOČNOSŤ LPG® VĎAKA SVOJIM ŠPECIALISTOM PO CELOM SVETE  
PONÚKA JEDINEČNÝ PREHĽAD PRIORÍT KRÁSY ŽENSKEJ POSTAVY V RÔZNYCH 
KRAJINÁCH. OBJAVTE PODĽA SKÚSENOSTÍ, AKO VÁM MÔŽE NOVÝ PATENT 
ENDERMOLOGIE® ALLIANCE POMÔCŤ.

V ŠPANIELSKU 
ZADOČEK, KTORÝ BY ZÁVIDELA  

AJ BOHYŇA KRÁSNEHO POZADIA VENUŠA!

Vďaka novému patentu Alliance® aktivuje technika endermologie® 
prirodzené uvoľňovanie lokalizovaných a ťažko odstrániteľných 
tukových zásob v oblasti zadku a stehien. LPG® terapeut súčasne 
modeluje krivky zadku s cieľom odstrániť asymetriu ľavej a pravej 
strany a dodať im zaoblenejší pevnejší tvar. Znovu sa vytvorí medzera 
medzi stehnami a pokožka postihnutá celulitídou sa vyhladí.

Španielske ženy sa o seba starajú celý rok. Sú vždy elegantné 
a ich cieľom je zdravá a prirodzená krása. Ich ženskými ideálmi 
sú Paula Etchevarría, Sara Carbonero a Charlize Theron. Ich 
predstava krásnej postavy začína pri dobre modelovanom 
zadočku a odstránenom tuku na stehnách.

POHĽAD ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNE OŠETRENIE ENDERMOLOGIE®

V TRVANÍ 10 AŽ 40 MINÚT - 20 AŽ 80 EUR **

PRED PO 10 OŠETRENIACH 

VYHLADENIE CELULITÍDY

67%*

* Po 3 ošetreniach zaznamenalo 67% žien vyhladený efekt pomarančovej kože.   Štúdia Dermscan endermologie® 2016 ** Odporúčaná maloobchodná cena.
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V NÓRSKU

V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

PEVNÉ A VYFORMOVANÉ TELO NADOVŠETKO!

POSADNUTOSŤ PLOCHÝM A PEVNÝM BRUŠKOM

Posledná inovácia metódy endermologie® teraz umožňuje počas jedného 
ošetrenia vyriešiť všetky problémy, s ktorými sa v oblasti stehien často 
stretávame. Nová ošetrujúca hlavica prístroja CELLU M6 Alliance® uvoľňuje 
uložený tuk pre zoštíhlenie stehien. Stimuluje žilový a lymfatický systém, ktorý 
je v týchto partiách často narušený, čo vedie k zadržiavaniu vody a nepriamo 
aj k vzniku celulitídy. Súčasne sa stimuluje aj tvorba endogénneho kolagénu, 
elastínu a kyseliny hyalurónovej, ktoré napomáhajú spevneniu kože a modelácii 
kontúr. Výsledok? Viditeľne pevnejšie a vytvarované stehná!

Či vyklenutá partia vznikla vinou povolenej kože alebo uloženého tuku, prípadne 
kombináciou obidvoch, nie je podstatné. Ošetrujúca hlavica LPG® prístroja sa 
o oblasť bruška zvládne postarať komplexne!
Aktivuje prirodzenú lipolýzu (štiepenie tukov) na odstránenie tukových zásob 
na bruchu, zmizne prebytočný tuk pod pupkom aj nad bokmi.
Súčasne s tým kombinované pôsobenie motorizovaného valčeka a klapky 
navracia tvar a pevnosť pokožke pre hutnejší a pružnejší vzhľad. Brucho a pás 
majú znovu tvar, ako by ich na mieste držal nejaký neviditeľný prirodzený 
opasok. Bez námahy, bez bolesti, bez diét a už po troch ošetreniach!

Krásna áno, ale nie za akúkoľvek cenu! Nórske ženy si 
uvedomujú význam dodržiavania zdravého životného štýlu 
a sú naklonené najmä prírodným produktom a metódam. 
Veria, že krásna postava znamená pevné telo a vymodelované 
krivky, najmä v oblasti stehien. Ich vzory sú špičkové atlétky 
ako napríklad profesionálna lyžiarka Thérése Johaud.

Pre Angličanky je kľúčovou oblasťou ich brucho. Milujú módu 
a v otázkach štýlu nepripúšťajú kompromisy, ich postava im 
nesmie brániť vo vytváraní bláznivých štýlov obliekania. Telo 
snov má podľa ich predstáv napríklad Michelle Keegan. Rady 
by ho získali pokiaľ možno rýchlo a bez prílišnej námahy.

POHĽAD ODBORNÍKA

POHĽAD ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNE OŠETRENIE ENDERMOLOGIE® 

V TRVANÍ 10 AŽ 40 MINÚT - 20 AŽ 80 EUR **

INDIVIDUÁLNE OŠETRENIE ENDERMOLOGIE® 

V TRVANÍ 10 AŽ 40 MINÚT - 20 AŽ 80 EUR **

PRED 

PRED 

PO 12 OŠETRENIACH 

PO 12 OŠETRENIACH 

MIKROCIRKULÁCIA

ZOŠTÍHLENIE PÁSU

x4*

-5,2CM***

* WATSON J. et AL .: Physiological effect of ENDERMOLOGIE: Aesthetic Surg J - 19 (1); 27-33. ** Odporúčaná maloobchodná cena.  
*** Po 12 ošetreniach: nameraný úbytok obvodu pásu až 5,2 cm.



AFTER 12 SESSIONS

AFTER 12 SESSIONS

REDUCTION IN BELLY 
CIRCUMFERENCE 

***

V AUSTRÁLII

V ČÍNE

BIKINY EŠTE STÁLE SYMBOLIZUJÚ ODVAHU

Kým diéty v kombinácii s cvičením môžu dopomôcť ku 
štíhlejšie postave, je tu tiež riziko, že skôr než tuk uložený 
na chrbte zmiznú prsia - stanú sa z nich, ako sa nelichotivo 
hovorí, „psie ušká“.
Inovatívna synergia motorizovanej klapky a valčeka novej 
ošetrujúcej hlavice ALLIANCE stimuluje prirodzenú lipolýzu 
a spevňuje kožu s cieľom zbaviť sa ochabnutých paží raz a 
navždy!

Ošetrenie metódou endermologie® inšpirované hlavnými 
princípmi akupresúry a známe ako endermopunkcia® 
pomocou nového prístroja ALLIANCE je pre nich perfektné.
Pri relaxačnej procedúre sa jemne mobilizujú meridiánové 
body, súčasne sa aktivuje lymfatický systém i telesný obeh, 
čo vedie k prirodzenej rovnováhe metabolizmu.
Postava znovu získa svoje prirodzené krivky, pokožka je 
vyhladená a rozžiarená!

Úplne prepadli móde a priznávajú sa k tomu v plnom rozsahu. 
Urastené Austrálčanky vzhliadajú k vzorom v podobe hviezd 
televíznych reality show ako je Kim Kardashian alebo supermodeliek 
ako Miranda Kerr. Oceňujú pevné a plné poprsie, ich pozornosť 
však smeruje aj k chrbtu bez faldíkov a tvarovaným pažiam. Chcú 
nosiť sexy topy, a to bez obáv.

Ženy v Číne sú skutočne posadnuté módou a oceňujú 
dokonalú kožu bez najmenších nedokonalostí. Platí to pre tvár 
aj pre telo. Obdivujú prirodzenú eleganciu Francúzok, ale 
tiež sofistikovanosť Kórejčaniek: drobná štíhla postava a žiarivá 
bezchybná pleť.

POHĽAD ODBORNÍKA

POHĽAD ODBORNÍKA

INDIVIDUÁLNE OŠETRENIE ENDERMOLOGIE® 

V TRVANÍ 10 AŽ 40 MINÚT - 20 AŽ 80 EUR **

OŠETRENIE ENDERMOPUNKCIOU® V TRVANÍ 50 MINÚT - 100 EUR **

PRED 

PRED 

PO 6 OŠETRENIACH 

PO 6 OŠETRENIACH 

SPEVNENIE 
POKOŽKY 

ROZJASNENÝ VZHĽAD

Tieto údaje sú výsledkom prieskumu realizovaného v decembri 2017 expertmi spoločnosti LPG® na ženách z rôznych krajín

* Po 3 ošetreniach: 71% žien udávalo zlepšenie pevnosti kože.  Štúdia Dermscan endermologie® 2016.     ** Odporúčaná maloobchodná cena.
** HUMBERT P. et al. Clinical interventions in Aging 2015: 10, 1-17. Vedecká štúdia s bioptickými vzorkami tvárového tkaniva vykonaná u 20 subjektov na 
dermatologickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Besancone (Francúzsko) pod dohľadom Prof. Humberta, 2013

71%*

BYŤ ŠTÍHLA JE DÔLEŽITÉ,  

ALE HLAVNÝM CIEĽOM JE MAŤ POKOŽKU AKO BÁBÄTKO

x2**
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Mechanobiológia je veda zaoberajúca sa tým, ako mechanické sily ovplyvňujú tkanivá a bunky. 
Z tejto oblasti špičkového výskumu pochádza endermológia®, metóda ošetrenia vytvorená 
odborníkmi spoločnosti LPG® a realizovaná jej patentovanými technológiami. Účinnosť 
existujúcich ošetrení vykonávaných prístrojom CELLU M6 Alliance® sa preukázala množstvom 
vedeckých štúdií, z ktorých niektoré sú publikované v databáze Medline.

# bez zahrievania # bez zmrazovania  

# bez použitia vĺn # bez skalpelu  

# bez vedľajších účinkov # bez bolesti # bez injekcií 

# bez rizika fibrózy # bez ničenia buniek  

# bez chemických produktov

OD MECHANOBIOLÓGIE K ENDERMOLÓGII®

AK EXISTUJE  
BEZPEČNÉ, ÚČINNÉ  

A DLHODOBÉ RIEŠENIE

V SALÓNOCH KRÁSY, NA ESTETICKÝCH KLINIKÁCH, V KÚPEĽOCH A NA ĎALŠÍCH MIESTACH ...

20 000 PROFESIONÁLNYCH CENTIER VO FRANCÚZSKU A 75 000 PO CELOM SVETE

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.ENDERMOLOGIE.COM

MADE IN FRANCE

WWW.ENDERMOLOGIE.COM

WWW.KPMEDICAL.CZ

PREČO RISKOVAŤ?


