ENDERMOLOGIE® KOSMETIKA • PRODUKTOVÁ ŘADA • TVÁŘ
2. CÍLENÁ PÉČE DLE SPECIFICKÉ POTŘEBY

1. ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA

PREPARING CLEANSING
WATER

RADIANCE
BRIGHTENING SERUM

ROZJASNĚNÍ

VYHLAZENÍ

INTENSE HYDRATING
SMOOTHING SERUM

ANTI-AGING
RENEWAL SERUM

Odličovací pleťová voda
Účinné látky Glycerín a Aloe Vera
Chrání a respektuje přirozenou rovnováhu
pokožky.

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
Účinné látky kyselina hyaluronová, kolagen
typu II a elastin
+ 2% Vitamin C: zesvětlení pigmentace,
vyhlazení vrásek a omlazení
+ 3% Sépicalm®: aminokyselina pro rozjasnění
a zklidnění

7% vysokomolekulární kyselina hyaluronová: Optimalizuje hydratační vlastnosti všech
nižších molekulárních kyselin na bázi kyseliny
hyaluronové. Hloubková hydratace pro měkčí
a hladší pokožku. Ideální pro zralou pleť.

22% LPG® Premium Complex: synergie
aktivních látek vybraných pro jejich prokázaný
účinek proti stárnutí a špičková technologie
,,zapouzdření‘‘ ITD (Inteligence Targeting
Device), která umožňuje doručit účinné látky
cíleně do nitra buňky (fibroblastu)
a obnovit její látkovou výměnu.

• ČISTÍ A ODSTRAŇUJE MAKE-UP
• HYDRATACE A ZKLIDNĚNÍ PLETI
Jemně očistěte navlhčeným odličovacím
tamponkem a poté vysušte měkkým papírovým
ubrouskem. Neoplachujte.
Použijte před každým ošetřením Endermologie®.
Lehce parfemovaná voda.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

PRODEJNÍ BALENÍ: 100 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 400 ml

• ROZJASNĚNÍ A TONIZACE PLETI
• KOREKCE KOŽNÍ PIGMENTACE
• PROTI VRÁSKÁM

• INTENZIVNÍ HYDRATACE
• OKAMŽITÝ EFEKT VYHLAZENÍ
• TRVALÉ VYPLNĚNÍ JEMNÝCH VRÁSEK
A LINEK

Aplikujte ráno a večer na odlíčené partie krku
a obličeje.
Protokol Endermologie® Rozjasnění pleti.
Oranžový tón, jemná vůně, parfemováno.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Aplikujte ráno a večer na odlíčené partie krku
a obličeje.
Protokol Endermologie® Omlazení pleti.
Hladká, tekutá textura, bez vůně pro optimální
komfort.
Bez parabenů.

PRODEJNÍ BALENÍ: 30 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 120 ml

PRODEJNÍ BALENÍ: 40 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 200 ml

REGENERACE

• REGENERACE PRO OPTIMÁLNÍ ZPEVNĚNÍ
• REDUKCE VRÁSEK
• DLOHODOBÉ ROZJASNĚNÍ PLETI
• ZJEMNĚNÍ POVRCHOVÉ STRUKTURY
POKOŽKY
Aplikujte ráno a večer na očistěnou tvář, krk
a ruce.
Protokol Endermologie® Buněčná regenerace.
Vonná růžová sametová textura, obohacená
o mikro-perly, které okamžitě rozjasní pleť.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.
PRODEJNÍ & PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 30 ml

3. OČI A RTY

REGENERACE

ANTI-AGING RENEWAL
CREAM

TOTAL EYE CARE

EYE & LIPS NOVINKA
CONTOUR CREAM

POST-CARE
NOVINKA
EYE CONTOUR MASK

16% LPG® Premium Complex: synergie aktivních
látek vybraných pro jejich prokázaný účinek proti
stárnutí a špičková technologie ,,zapouzdření‘‘ ITD (Inteligence Targeting Device), která
umožňuje doručit účinné látky cíleně do nitra buňky
(fibroblastu) a obnovit její látkovou výměnu.

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
Účinné látky kyselina hyaluronová,
kolagen typu II a elastin
+ 2% Haloxyl®: komplex protizánětlivých látek
s peptidy pro kontrolu pigmentace.

30% LPG® Premium Eye & Lip Complex:
Kombinace unikátního komplexu LPG® pro
buněčnou regeneraci se specifickými účinnými
složkami pro dokonalou péči o oči a rty.

15% LPG® Premium Eye Complex: mořský
kolagen + kyselina hyaluronová pro
intenzivní vyplnění a zpevnění pokožky
+ Haloxyl, komplex protizánětlivých látek
s peptidy pro kontrolu pigmentace.

• I NTENZIVNÍ HYDRATACE PLETI
•H
 LOUBKOVÁ REGENERACE A ZPEVNĚNÍ
• VIDITELNÉ VYHLAZENÍ JEMNÝCH LINEK
• S ILNÝ ÚČINEK PROTI VRÁSKÁM

• PROTI OTOKŮM
• ODSTRANĚNÍ TMAVÝCH KRUHŮ
• VYPLNĚNÍ A VYHLAZENÍ VRÁSEK

Naneste ráno a večer na odlíčenou pleť.
Doporučené použití v kombinaci
s LPG Renewal serum.
Ideální pro zralou pleť, jemná sametová textura.
Luxusní vzduchotěsná dóza.
Bez parabenu, bez fenoxylethanolu.

Aplikujte ráno a večer na oční okolí krouživým
pohybem směrem ven.
Protokol Endermologie® Oční péče.
Tónovaná krémová struktura, jemná vůně.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

PRODEJNÍ BALENÍ: 50 ml

PRODEJNÍ BALENÍ: 20 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 120 ml

• VYHLAZUJE JEMNÉ LINKY A VRÁSKY
• R OZZAŘUJE OČI A ZVEDÁ HORNÍ VÍČKA
• REDUKUJE OTOKY A TMAVÉ KRUHY
• HYDRATUJE A VYŽIVUJE
Naneste ráno a večer jemným pohybem směrem
od oka ven pomocí aplikátoru až do úplného
vstřebání.
Nový kovový aplikátor s chladivým efektem
umožňuje přesnou a hygienickou aplikaci.
Protokol Endermologie® Dokonalé oči a rty
Bohatá luxusní textura se zářivou sametovou
barvou.
PRODEJNÍ & PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 9 ml

• VYHLAZUJE JEMNÉ LINKY A VRÁSKY
• INTENZIVNÍ VYPLNĚNÍ A ZPEVNĚNÍ
• REDUKUJE OTOKY A TMAVÉ KRUHY
Očistěte a osušte pokožku, pak aplikujte jednu
náplast kolem každého oka a nechte působit 10
minut. Doporučeno jako individuální protokol
ošetření kdykoliv dle potřeby.
Protokol Endermologie® Dokonalé oči a rty
Tvarované textilní polštářky s účinnou látkou se
dokonale přizpůsobí citlivým partiím, poskytují
okamžitý liftingový efekt pro mladistvý vzhled.
PRODEJNÍ & PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 5 ks v balení
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4. PODPORA ENDERMOLOGIE® DLE PROJEVŮ STÁRNUTÍ PLETI
ZPEVNĚNÍ

VYPLNĚNÍ

MODELACE

TENSING FIRMING
CREAM

REPLENISHING
FIRMING CREAM

FIRMING V-SHAPING
CREAM

7% LPG® Exclusive Anti-aging komplex:
Kyselina hyaluronová + kolagen typu II a elastin.
+ 4% Ovalift®: 100% přírodní zpevňující extrakt
z přírodního ovesného cukru, také pomáhá fixovat make-up.

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
Kyselina hyaluronová + kolagen typu II a elastin.
+ 1% Voluform®: Lipoaminokyselina podporující
Isoleucin (zaměřený na buňky zodpovědné za
křehkost a pevnost pokožky).

6% LPG® Exclusive Anti-aging Complex:
Kyselina hyaluronová + kolagen typu II a elastin.
+ 3% Adipoless®: Extrakt z kanadské quinoi, bohatý
na minerály, působí na adipo-genezi.

• OKAMŽITÝ LIFTINGOVÝ EFEKT
• ZPEVNĚNÍ KONTUR OBLIČEJE
• VYPLNĚNÍ A VYHLAZENÍ VRÁSEK

• OBNOVA HUTNOSTI A OBJEMU
• HLOUBKOVÁ REGENERACE PLETI
• VYPLNĚNÍ A VYHLAZENÍ VRÁSEK

• ZEŠTÍHLENÍ TVÁŘE A PODBRADKU
• ZPEVNĚNÍ KONTUR OBLIČEJE

Aplikujte ráno a večer na odlíčený obličej
a krk, po séru LPG®.
Protokol Endermologie® Anti-aging zpevnění pleti.
Bohatá nemastná emulze, lehce parfemovaná.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Aplikujte ráno a večer na odlíčený obličej
a krk, po séru LPG®.
Protokol Endermologie® Anti-aging vyplnění pleti.
Bohatý „pěnivý“ krém s jemnou vůní.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

Aplikujte ráno a večer na odlíčenou tvář a krk,
po séru LPG®.
Protokol Endermologie® Anti-aging modelace kontur.
Lehce parfemovaný tekutý roztok.
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu.

PRODEJNÍ BALENÍ: 50 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 200 ml

PRODEJNÍ BALENÍ: 50 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 200 ml

5. OCHRANA

6. REGENERACE
NOVINKA

14-DAY LPG® EXPRESS ANTI-AGING
RADIANCE CONCENTRATE

POST-TREATMENT
COLLAGEN MASK

Synergie působení přírodních látek pro intenzivní regeneraci
a omlazení pleti: kyselina hyaluronová, mořský kolagen,
koenzym Q10, astragalus, mrkvový džus, myrobalan
(omlazení a podpora imunity kožních buněk), antioxidanty
vitamín E a selen (ochrana proti volným radikálům).

18% komplex pro omlazení a rozjasnění pleti,
s antioxidačním účinkem
Aktivní složky: rostlinný kolagen (anti-aging) + kyselina
hyaluronová (hydratace a vyplnění vrásek) + extrakt
z lékořice (rozjasnění) + aloe vera (hloubková hydratace)
+ tokoferol (anti-oxidant) + centella asiatica (silná
buněčná regenerace podporující tvorbu kolagenu).

14 DAY LPG® EXPRESS ANTI-AGING RADIANCE CONCENTRATE

• OCHRANA BUNĚK PROTI STÁRNUTÍ
• PODPORA PŘIROZENÉ IMUNITY
that makes the•skin
beautiful, firm and radiant.
Amore
NTIOXIDAČNÍ
VLASTNOSTI
• ZÁŘIVÝ VZHLED POKOŽKY
• PŘÍPRAVA PLETI PŘED SLUNĚNÍM
• REGENERACE PO OPALOVÁNÍ

à
účinných
pro intenzivní
regeneraci
a omlazení,
→ Unikátní
a uniquekomplex
combination
of látek
ingredients
that provides
the
skin with
je viditelně
vyhlazená,
zpevněná
a zářivější.
all pokožka
the necessary
resources
to preserve
its vitality
and firmness, and

Ochrana buněk proti projevům stárnutí (omlazení zevnitř)
Protectspřirozené
cells against
aging processes
Podpora
ochrany
pokožky (fights against the effects of aging)
Contributes to supporting natural defenses
Antioxidační vlastnosti
Antioxidant properties
Zdravě
vypadajícícomplexion
pleť
Healthy-looking
Solar preparer
that triggers
the natural
of pro
skinpřirozený
pigmentation
by
Příprava
před sluněním:
aktivace
tvorbyprocess
melaninu
proces
activating the
production of melanin.
pigmentace
kůže
→ 1Užijte
dosis1per
day. Take
the morning,
eitherzředěnou
pure or diluted
à
dávku
ránoin
denně,
čistou nebo
vodou

PRODEJNÍ BALENÍ: 50 ml • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: 200 ml

•
••
•
•
•
•
••

BOX OF 14 DOSES 14x10ml
Recomm. retail price €32incl. taxes
Sugg. salon price €16excl. taxes

Užijte 1 ampuli denně, čistou nebo zředěnou vodou
po dobu 14 dnů.
Před otevřením jemně protřepejte.
Užívejte jako součást vyvážené stravy a zdravého
životního stylu.

Ingredients:
hyaluronic
acid, marine
collagen,
coenzyme
Q10,
Astragalus,
Carot
juice, Myrobalan
(the
Složení:
kyselina
hyaluronová,
mořský
kolagen,
koenzym
Q10,
astragalus,
mrkvový
džus,
rejuvenating
effect on tissues
protects
against
skin proti
agingstárnutí
and strengthens
immune system).
myrobalan
(omlazující
účinek which
na kožní
tkáň,cells
ochrana
buněk
a podporatheimunity).
Also enriched with vitamin E and Selenium which help to protect cells against oxidative stress.

Obohacený o antioxidanty vitamín E a selen, které chrání buňky a zbavují je volných radikálů.

*Non-binding photo

PRODEJNÍ BALENÍ: 14 DÁVEK V JEDNOM BALENÍ (ampule 10 ml)

• REGENERECE A ZKLIDNĚNÍ
• VYHLAZENÍ, HYDRATACE
A ROZJASNĚNÍ PLETI
Aplikujte 2x týdně na celý obličej po dobu 15 minut.
Možná volba ve všech protokolech Endermologie®.
100% přírodní membrána z biocelulózy.
Bez parabenů.

PRODEJNÍ BALENÍ 25 g • PROFESIONÁLNÍ BALENÍ: SADA 10 ks

KP Medical s.r.o.
Výhradní distributor LPG Systems
pro ČR a SR
Mokropeská 2027
Černošice u Prahy
Tel: + 420 602 771 540

www.kpmedical.cz

