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NOVÝ LPG® PŘÍSTROJ CELLU M6® ALLIANCE
Společnost LPG® France představuje již 10. generaci profesionálního přístroje Cellu M6®.
Karine Gautier, školicí manažerka divize pro estetickou péči, informuje o tom, jakou tato nová
patentovaná technologie přináší revoluci ve světě kosmetických a terapeutických ošetření.
Anne-Sophie Gamelin (časopis Beauty Forum)
Společnost LPG® uvádí na trh novou generaci přístroje Cellu M6. Co je důvodem tohoto vývoje?
Karine Gautier: Dnešní svět je čím dál více digitalizovaný a všechny technologie se rychle vyvíjejí. Bylo tedy
přirozené, aby naše profesionální přístroje s tímto vývojem držely krok. Doba standardizovaných protokolů
ošetření zaměřených buď na horní anebo spodní část těla, je nenávratně pryč. Dnes díky připojenému tabletu
a novému diagnostickému systému EndermoScan, jimiž je přístroj Cellu M6® Alliance vybaven, se unikátní
péče endermologie® přesně přizpůsobí každému klientovi „na míru“ a aplikuje se v závislosti na požadované
délce ošetření.
Příchod Nelsona Philippa, vnuka Louise-Paula Guitaye (zakladatele LPG®), do naší společnosti byl novým
impulsem. Svým vizionářským přístupem a pohledem vpřed inspiroval nejen novou strategii komunikační, ale
i technologickou. Podstatně se pak také změnily požadavky našich klientů. Ti mají zájem o rychlé výsledky
a bezbolestné ošetření bez vedlejších účinků – pro krásu už zkrátka nechtějí trpět. Této nové situaci se přirozeně
chceme přizpůsobit a hrdě se hlásíme k tomu, že jsme schopni nabídnout našim klientům dermatologickou péči
přirozenou metodou – bez skalpelů, bez ničení buněk a bez chemických produktů.
Proč se nový přístroj Cellu M6® jmenuje Alliance?
K.G.: Název Alliance odkazuje na jedinečné spojení našich dvou patentovaných technologií: historicky prvních
patentovaných motorizovaných válečků (IMR – Independent Motorized Rolls) a druhého mladšího patentu
motorizovaných pulzních klapek (MPF – Motorized Pulsating Flaps). Vývojoví inženýři LPG tyto dvě unikátní
technologie zkombinovali a vytvořili zcela novou ošetřující hlavici Alliance s jedním motorizovaným válečkem
a motorizovanou klapkou v kombinaci s řízeným sekvenčním podtlakem pro přesně řízenou mobilizaci kožních tkání.
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Jak se s touto novou hlavicí mění princip ošetření přístrojem Cellu M6®?
K.G.: Díky dokonalé synergii působení válečku a klapky pracuje přístroj Cellu M6® Alliance na jedné partii těla
současně trojím způsobem: eliminuje tuk, vyhlazuje pomerančovou kůži a zpevňuje pokožku. Výsledky jsou
odbornými studiemi prokázané již od 3. ošetření, jde o obrovskou časovou úsporu. Tato zásadní inovace
umožňuje velmi rychlé zeštíhlení a omlazení celé postavy.
Co přináší nový přístroj pro profesionály a jejich klienty?
K.G.: Individuální protokoly endermologie® jsou sestaveny přímo na míru podle zvolených partií těla a podle
času, který má klient k dispozici (10, 20, 30 nebo 40 minut). Ošetření je ještě příjemnější: nový senzor Alliance
Skin Identity nyní umožňuje intenzitu nastavení podle typu pokožky (povolená, tuková, vazivová tkáň).
Je nutné, aby LPG terapeut, který pracuje s přístrojem Cellu M6® Alliance, absolvoval nové školení?
K.G.: Bude absolvovat jednodenní odborné školení, aby pochytil nuance při použití nových nastavení. Je to
příležitost stát se skutečným odborníkem na pojivové tkáně metodou endermologie, protože základní vstupní
diagnostika klienta prováděná pomocí nového diagnostického zařízení LPG® SCAN v připojeném tabletu se
stala klíčovou. Velmi usnadní práci LPG terapeuta a cíleně zefektivní ošetření. Kosmetický profesionál může těžit
z našich odborných znalostí a získá specifickou úroveň kvalifikace, která obohatí jeho dovednosti.
Společnost LPG® Systems France v číslech
> 60 000 000 EUR obrat v roce 2015
> 30% nárůst za posledních 10 let
> V průměru 5 % ročního obratu společnosti se investuje zpět do výzkumu a inovací
> 10. generace přístroje Cellu M6®
> Od roku 1986 se prodalo 55 000 profesionálních přístrojů

Podrobné informace:

kpmedical.cz
endermologie.com
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