
LPG® MUMS PRESS RELEASE

ZBAVTE SE TĚŽKÝCH NOHOU!

BÁJEČNÉ LÉTO PRO NASTÁVAJÍCÍ 

I NOVÉ MAMINKY

OŠETŘENÍ METODOU ENDERMOLOGIE® PŘEDSTAVUJE SKUTEČNOU ZÁCHRANU PRO MAMINKY  

NEPŘÍLIŠ NADŠENÉ TÍM, ŽE SVÉ TĚHOTENSTVÍ PROŽÍVAJÍ BĚHEM VLNY VEDER.  

NABÍZÍME PŘIROZENÉ A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ TÉTO NEPŘÍJEMNÉ STRÁNKY TĚHOTENSTVÍ.



 
 

OMEZENÉ UŽÍVÁNÍ LÉKŮ
I KOSMETICKÝCH OŠETŘENÍ
NEDOSTATEK PŘÍRODNÍCH  
RELAXAČNÍCH ŘEŠENÍ

LPG® MUMS PRESS RELEASE

Po odeznění štěstí z oznámení radostného očekávání začne mnoho 
žen pociťovat méně příjemné účinky těhotenství. Nevolnost, 
bolest zad, zadýchávání… Řadu problémů budoucích maminek mají 
na svědomí probíhající hormonální změny. Během vlny veder však 
jedna předčí všechny ostatní… těžké nohy!

V těhotenství si během léta pochvalujeme lehké oblečení 
a blahodárné aktivity u vody, ale oteklé a bolavé 
nohy představují skutečný problém, a to po celých  
9 měsíců.

Zadržování vody je způsobeno tlakem dělohy  
na okolní krevní cévy. Ošetření metodou endermologie® 
je během letních měsíců tím nejlepším pomocníkem 
žen a především nastávajících maminek.
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JAK TO FUNGUJE?

PROTOKOL
MIKROCIRKULACE

TATO VÍCEROZMĚRNÁ  

STIMULACE REAKTIVUJE  

MNOHO FYZIOLOGICKÝCH  

MECHANISMŮ SOUČASNĚ.

AKTIVACE OBĚHU: ×3**

Během těhotenství samozřejmě nejsou vhodná zeštíhlující přístrojová ošetření. Proto byl 
vyvinut nový protokol „MIKROCIRKULACE“, dostupný v poslední generaci přístrojů  
Cellu M6 ALLIANCE®.

* BONNELLI Study; ** WATSON Study

Zapomeňte na partie „břicho“, zaměříme se 
na dolní končetiny. Metoda endermologie® 
je známá pro svůj drenážní účinek, 
aktivuje odvodnění,  zrychluje tok v žilním   
a lymfatickém systému, mobilizuje téměř  
1 litr vody* pro okamžitou úlevu a komfort. 

Nová patentovaná ošetřující hlavice LPG® 
kombinuje motorizovaný váleček a klapku 
se sekvenčním podtlakem, čímž dochází 
k hloubkové mobilizaci tkáně.



SEZNAM LPG® CENTER:

www.kpmedical.cz
www.endermologie.com

DOPORUČENÁ CENA OŠETŘENÍ: OD 40 EUR ZA 20 MINUT
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AŽ SE MIMINKO NARODÍ

DOKONALÁ POSTAVA

JIZVA PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU

ZEŠTÍHLENÍ PASU

-5,2 cm*
VYHLAZENÍ  
CELULITIDY

+67 %**
ZPEVNĚNÍ  
POKOŽKY

+71 %**

TŘI AKCE V JEDNOM 
CÍLENÉM OŠETŘENÍ 

PRO KRÁSNÉ TĚLO

Radost s děťátkem jeho narozením teprve začíná a čerstvé maminky 
jistě potěší, že technika endermologie® nabízí mnoho dalších 
cílených ošetření.

Po císařském řezu je mobilizace tkáně zásadní pro přirozený průběh 
procesu hojení. Bez pomoci může v podkoží vzniknout bariéra bránící 
oběhové a buněčné výměně, což způsobuje ukládání tuků.

Jizvy bývají nejen nevzhledné, ale i bolestivé a mohou bránit správné 
činnosti některých orgánů. Ošetření metodou endermologie® 
umožňuje bezbolestně léčit zánětlivé i nezánětlivé jizvy včas. Jizva 
se jemně mobilizuje, čímž se odstraňuje městnání v tkáních, obnoví 
se mikrocirkulace, předchází se vazivovým srůstům, a to nejdůležitější, 
podpoří se správné hojení.

Napínání pokožky břicha způsobené růstem miminka a nevyhnutelný 
těhotenský přírůstek hmotnosti bohužel vedou k předčasnému 
ochabnutí kůže. Metoda endermologie* umožňuje reaktivaci tvorby 
kolagenu a elastinu k obnovení tonusu a vyhlazení pokožky.

Jaké jsou další výhody? Endermologie® je známá pro svůj zeštíhlující 
účinek, umožňuje stimulaci přirozené lipolýzy po dosažení hormonální 
stability (zpravidla 2 cykly od obnovení periody) a hraje důležitou roli 
při uvolňování a spalování tukových zásob odolávajích dietám 
i cvičení.

Cílenou stimulací prolipolytických receptorů se obnovuje přirozené 
uvolňování tuku z adipocytů, čímž se podpoří celkové uvolňování 
tuku a zpevnění kožní tkáně.
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