
 
RYCHLÉ A CÍLENÉ
ZEŠTÍHLENÍ A OMLAZENÍ

endermologie® body & face

 & ANTI-AGING





DOBRÝ POCIT  
Z VLASTNÍHO TĚLA
ZNAMENÁ DOBRÝ POCIT  
ZE SEBE SAMA!

Inteligentní stimulace kožní tkáně otevírá možnosti 
neuvěřitelných proměn pokožky a postavy.

Společnost LPG® vyvinula na základě svých třicetiletých 
odborných zkušeností a vědeckého výzkumu metodu 
endermologie®: jedná se o unikátní neinvazivní techniku 
mechanické stimulace kůže, která vede k přirozené 
obnově buněčného metabolismu.

Vyzkoušejte si jedinečný účinek endermologie® pro 
omlazení a zeštíhlení.



STUBBORN
FAT RELEASE

Ošetření endermologie® tělo je přirozená a příjemná technika vyvinutá společností LPG®, 
která efektivně mobilizuje pokožku a tím spouští hloubkovou fyziologickou reakci. Tato unikátní 
cílená stimulace prostřednictvím patentované ošetřující hlavice obnovuje mikrocirkulaci pro 
látkovou výměnu, aktivuje uvolňování odolného tuku, léčí celulitidu a zpevňuje kontury těla 
všude, kde si přejete.

   Eliminace odolného a lokalizovaného tuku +70 %*
   Vyhlazení vzhledu „pomerančové“ kůže
   Přirozená obnova hustoty dermis (tvorba vlastního kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové)

VIDITELNÉ VÝSLEDKY
JIŽ PO 6 OŠETŘENÍCH

BODY endermologie® 



VISIBLE RESULTS 
AS OF 6 SESSIONS

BODY endermologie®

ZEŠTÍHLENÍ 
PASU

-4,2cm**

UVOLNĚNÍ 
ODOLNÉHO 

TUKU

+70%*

*M. LAFONTAN et al. Impact of Mechanical massage on gene expression and lipid mobilization in female gluteofemoral adipose tissue. Obesity Facts. 2011; 4(2): 121-9
**Kutlubay Z et al. An alternative treatment modality for cellulite: LPG Endermologie. J Cosmet Laser Ther. 2013 oct; 15(5): 266



 

Skutečné fitness pleti, ošetření endermologie® tvář, 
posiluje přirozenou obnovu základních látek nezbytných 
pro omlazení.
Rychlé a přirozené výsledky respektující kožní tkáň.

   Kolagen pro vyšší pevnost
   Elastin pro vyšší pružnost: +46 %*
   Kyselina hyaluronová pro větší objem a hydrataci: +80 %*

VIDITELNÉ VÝSLEDKY
JIŽ PO JEDNOM OŠETŘENÍ

FACE endermologie® 



FACE endermologie®

VISIBLE RESULTS
AS OF THE 1ST SESSION 

ZPEVNĚNÍ 
POKOŽKY

ZÁŘIVÁ PLEŤ

VYHLAZENÍ 
VRÁSEK

+70%*

+87%*

x2*

*HUMBERT P. et al. Clinical Interventions in Aging 2015: 10, 1-17. Scientific study with facial biopsies performed on 20 subjects by the Dermatology department at the University 
Hospital of Besancon (France) under the supervision of Prof. Humbert, 2013



# 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

endermologie.com
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