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PODPORA
endermologie® BODY
LPG SYSTEMS
PŘEDSTAVUJE NOVOU ŘADU
ETICKÉ KOSMETIKY
A NUTRI PRODUKTŮ
VYVINUTÉ DLE ODBORNÝCH ZKUŠENOSTÍ
UNIKÁTNÍ TECHNIKY LPG ENDERMOLOGIE®

Hlavní prioritou společnosti LPG Systems
je již 35 let zodpovědná a bezpečná krása.
Nová kosmetika a doplňky stravy LPG proto
představují plně holistický koncept krásy.
Čím je značka LPG® unikátní?
endermologie.com
Synergie NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGIE
a nové generace KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ
pro AKTIVACI, STIMULACI A OCHRANU
klíčových buněk těla.
GLOBÁLNÍ KONCEPT: IN & OUT
Základem ošetření přístrojem LPG je zdraví,
pocit pohody a dokonalá postava současně.
Naše patentované technologie pro krásu
těla nabízí nejen účinnou terapii s viditelným
výsledkem, ale představujeme ucelený
koncept zdravého životního stylu.
To je důvodem, proč experti LPG Systems
inovovali složení kosmetických bestselerů.
Představujeme novou exklusivní kosmetiku
LPG, vyvinuli jsme i nové doplňky stravy
pro ještě lepší účinek endermologie®.

JARO 2021
NOVINKY
Na základě zkušeností a odborných studií fibroblastů (buňky mládí) představujeme
exkluzivní NOVÝ LPG® KOMPLEX, který působí současně:
AKTIVACE – STIMULACE – OCHRANA
ZÁKLADNÍCH BUNĚK TĚLA
AKTIVACE BUNĚČNÉ ČINNOSTI – LISTY MAJORÁNKY:
Listy majoránky pěstované ve Španělsku „probouzejí“ fibroblasty tím, že je chrání
před epigenetickými změnami a stimulují jejich vitalitu.
Revitalizace fibroblastů a povzbuzení jejich buněčné tonicity: fibroblasty se
zaktivují a podpoří se jejich optimální činnost, což vede ke zkvalitnění a obnově
kolagenových vláken.
STIMULACE MEZIBUNĚČNÉ KOMINUKACE – CIBULKY KROKUSU:
Cibulky krokusu ze Švýcarských hor přispívají k lepšímu pohybu aktivních látek
z povrchu pokožky do dermis. Jsou zásadním pojivem pro aktivní složky. Hlavním
úkolem těchto cibulek je stimulovat keratinocyty k produkci růstových faktorů, ty
následně zlepší syntézu proteinů mezibuněčné hmoty.
Viditelné výhody: zvýšená tvorba kolagenu a elastinu, obnova pružnosti
a pevnosti, omlazení povrchové struktury pleti a stimulace přirozeného růstu.
HLOUBKOVÁ HYDRATACE – KYSELINA HYALURONOVÁ:
Její nízkomolekulární složení působí do hloubky epidermis. Kožní tkáň vyživuje
zevnitř a zároveň aktivuje přirozenou tvorbu kyseliny hyaluronové pro pevnější
a plnější pokožku.
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endermoslim BODY

MODELACE A ZEŠTÍHLENÍ
2 NOVÉ LPG PRODUKTY BODY SHAPING GEL (tvarující tělový gel)
a BODY SHAPING CREAM (tvarující tělový krém)
jsou založeny na
exkluzivní synergii působení na buněčné adipocyty i na fibroblasty
(buňky mládí) pro dokonalý výsledek endermologie®.
Tři hlavní aktivní složky (plankton, bergamot a kyprej) cíleně aktivují
spalování tuku a zpevnění pokožky.

Účinná modelace postavy respektující kůži se zeštíhlujícím efektem
přináší pocit pohody.
Pokožka se zpevňuje a vyhlazuje každou aplikací, pro dokonalou
postavu je ideální krém či gel používat jako součást každodenní péče
(ráno a večer).
Vysoce koncentrované složení obou produktů zaručuje viditelné
výsledky již za 7 dnů.

UNIKÁTNÍ „HIGH-TECH“ PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ:
Plankton působí jako „trenér“ buněčných adipocytů během noci a tím zamezuje ukládání tuku. Je známo, že protein nokturnin působí v noci,
kdy narušuje proces odbourávání tuku. Plankton omezuje účinek nokturninu – snižuje akumulaci lipidů a zvyšuje syntézu kolagenu.
Bergamot poskytuje intenzivní pocit lehkosti a viditelně zjemňuje pokožku. Je prokázáno, že zlepšuje cévní a lymfatickou mikrocirkulaci.
Bergamot má na kůži blahodárný účinek - snižuje otoky, redukuje tukovou tkáň a zvyšuje elasticitu pokožky.
Kyprej vrbice je přírodní účinná látka pro modelaci a zpevnění postavy. Tento rostlinný extrakt efektivně podporuje proces hubnutí 3 akcemi:
Lipolytická aktivita stimuluje adipocyty pro uvolnění uloženého tuku a ztenčení tukové tkáně.
Drenážní účinek čistí dermis a hypodermis, stimuluje tělní oběh a tím odplavuje tuk.
Efekt proti ukládání zajistí, že se tukové zásoby nikdy zcela neobnoví, podpoří modelaci kontur a viditelné zeštíhlení.

•
•
•

SLOŽENÍ BIOKOMPATIBILNÍ SE VŠEMI TYPY PLETI…
I PRO VELMI CITLIVOU POKOŽKU
Shodně jako profesionální přístrojové ošetření endermologie® i nová
kosmetika LPG® musí vždy respektovat pokožku.
Nová kosmetika endermoslim BODY přináší dokonalou kombinací
aktivních nedráždivých látek poslední generace, jejichž pH je
kompatibilní se všemi typy pleti.
Experti LPG Systems vybrali mikro-molekuly, které se snadněji
vstřebávají a pokožka je dokáže lépe přijmout a využít. Dokonalá
biokompatibilita je tak zaručena.

RYCHLÁ APLIKACE: BODY SHAPING GEL
Tento hedvábný gel se rychle vstřebává a na kůži zanechává
příjemný pocit svěžesti.
POCIT POHODY: BODY SHAPING CREAM
Luxusní krémové složení, které poskytne pokožce veškerou
potřebnou výživu.
JEDINEČNÝ SMYSLOVÝ ZÁŽITEK
Ve spolupráci s experty na parfémy pro citlivou pokožku jsme
kosmetiku obohatili. Nové produkty LPG® endermoslim mají
specifickou vůni, která působí na více smyslů najednou.
Elegantní květinově ovocná vůně s tóny mandarinky, černého
rybízu a svěžího zeleného ovoce, která se otevírá do květinového
srdce jasmínu, růže a květu pomeranče a uzavírá teplým základem
santalového dřeva a bílého mošusu.

Nové produkty LPG endermoslim jsou nejen účinnější, ale zcela
v rovnováze mezi přírodou a vědou, přitom maximálně splňují potřeby
dnešních mužů a žen.
SMYSLOVÝ ZÁŽITEK PRO POKOŽKU
Kosmetika LPG® endermoslim byla vyvinuta, aby při aplikaci poskytla
dokonalý pocit pohody a radost z každodenní modelace postavy.
To zajišťuje příjemná textura všech produktů.

ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Kosmetické produkty LPG® endermoslim nanášejte pomalými
krouživými pohyby několik minut ráno nebo večer, aplikujte přímo na
problematické partie (stehna, hýždě, břicho) pro cílenou stimulaci
těla (uvolnění tuku, zpevnění či odvodnění).
PROKÁZÁNO STUDIEMI
Ve společnosti LPG® Systems jsou klinické studie a jejich 100%
transparentnost nezbytnou podmínkou pro uvedení každého nového
produktu na světový trh.
Již za 28 dní bude vaše postava štíhlejší, pokožka vyhlazená,
zpevněná a pružnější.
Produkty LPG® endermoslim v kombinaci s přístrojovým ošetřením
endermologie® pomáhají ženám a mužům po celém světě.

VIDITELNÉ VÝSLEDKY JIŽ ZA 7 DNŮ
PLOCHÉ BŘICHO: +92%*
PEVNÉ HÝŽDĚ: +75%*
ŠTÍHLÁ STEHNA: +92%*
MODELACE POSTAVY: +77%**
*Procento subjektů s odchylkou v centimetrech testovaných v rámci dermatologické kontroly. 13 žen (25-42 let) – aplikace 1 x denně po dobu 7 dní
**Procento spokojenosti na základě vlastního posouzení v rámci dermatologické kontroly. 13 žen (25-42 let) – aplikace 1 x denně po dobu 28 dní
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endermonutri
LPG® ŘEŠENÍ

AKTIVACE HUBNUTÍ „ZEVNITŘ“

Optimalizace výsledků kosmetických produktů endermoslim BODY a obnova vnitřní harmonie
těla pro vaši dokonalou postavu.

BIOSTIMULACE: endermonutri LPG® SLIMMING CONCENTRATE v kapslích
Zeštíhlení, úbytek váhy a detoxikace těla pomocí 100% přírodního produktu.
Nový LPG® Slimming Concentrate v kapslích nabízí bezpečné hubnutí pro každou postavu.
Působí jako přirozený stimulant těla. Rostlinné tobolky z jehličnanů obsahují:

• Chaluha – mořská řasa bohatá na vlákninu • Zelený čaj a pampeliška – detoxikuji
pomáhá snižovat chuť k jídlu díky pocitu
plnosti

• Maté a guarana – obsahují přírodní kofein,

organizmus

• Chrom – důležitý stopový prvek těla,
pomáhá udržovat přirozenou hladinu
cukru v krvi

stimulují proces spalování tuků a zrychlují
úbytek váhy
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Doporučená aplikace: 28 dnů
Každé ráno během jídla zapijte 2 kapsle sklenicí vody. Při pravidelném užívání
po dobu 1 měsíce dochází k úbytku hmotnosti díky přirozené stimulaci spalování tuků „zevnitř“.
Synergie získaná kombinací LPG® produktů In & Out společně se zdravou a vyváženou
stravou přináší
nejen „zkrášlovací“
efekt, ale poskytuje zdraví pro tělo a duševní pohodu.
* Treatment duration.
Recommended prices
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