
LPG® MUMS PRESS RELEASE

ZBAVTE SA ŤAŽKÝCH NÔH!

SKVELÉ LETO PRE NASTÁVAJÚCE  

AJ ČERSTVÉ MAMIČKY

OŠETRENIE METÓDOU ENDERMOLOGIE® PREDSTAVUJE SKUTOČNÚ ZÁCHRANU PRE MAMIČKY,  

KTORÉ NIE SÚ PRÍLIŠ NADŠENÉ TÝM, ŽE SVOJE TEHOTENSTVO PREŽÍVAJÚ POČAS VLNY HORÚČAV.  

PONÚKAME PRIRODZENÉ A OKAMŽITÉ RIEŠENIE TEJTO NEPRÍJEMNEJ STRÁNKY TEHOTENSTVA.



 
 

OBMEDZENÉ UŽÍVANIE LIEKOV  
AJ VYUŽÍVANIE KOZMETICKÝCH OŠETRENÍ
NEDOSTATOK PRÍRODNÝCH  
RELAXAČNÝCH RIEŠENÍ

LPG® MUMS PRESS RELEASE

Po odznení pocitu šťastia z oznámenia radostného očakávania začne 
mnoho žien pociťovať menej príjemné stránky tehotenstva. Nevoľnosť, 
bolesť chrbta, zadýchavanie ... Množstvo problémov budúcich mamičiek 
majú na svedomí prebiehajúce hormonálne zmeny. Počas vlny horúčav 
však jedna predstihuje všetky ostatné… ťažké nohy!

V tehotenstve si počas leta ženy pochvaľujú ľahké 
oblečenie a blahodarné aktivity pri vode, ale opuchnuté 
a boľavé nohy predstavujú skutočný problém, a to po 
celých 9 mesiacov.

Zadržiavanie vody je spôsobené tlakom maternice na 
okolité krvné cievy. Ošetrenie metódou endermologie® 
je počas letných mesiacov tým najlepším pomocníkom 
žien a predovšetkým nastávajúcich mamičiek.
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AKO TO FUNGUJE?

PROTOKOL
MIKROCIRKULÁCIE

TÁTO VIACROZMERNÁ  

STIMULÁCIA REAKTIVUJE  

MNOHÉ FYZIOLOGICKÉ  

MECHANIZMY SÚČASNE.

AKTIVÁCIA OBEHU: ×3**

Počas tehotenstva samozrejme zoštíhľujúce prístrojové ošetrenia nie sú vhodné. Preto bol 
vyvinutý nový protokol „MIKROCIRKULÁCIA“, ktorý je dostupný v poslednej generácii prístrojov  
Cellu M6 Alliance®.

* BONNELLI Study; ** WATSON Study

Zabudnite na oblasť brucha, zameriame sa 
na dolné končatiny. Metóda endermologie® 
je známa pre svoj drenážny účinok, keďže 
aktivuje odvodnenie, zrýchľuje tok v žilovom 
a lymfatickom systéme a mobilizuje takmer 
1 liter vody * pre okamžitú úľavu a komfort.

Nová patentovaná ošetrujúca hlavica LPG® 
kombinuje motorizovaný valček a klapku 
so sekvenčným podtlakom, čím dochádza 
k hĺbkovej mobilizácii tkaniva.



ZOZNAM LPG® CENTIER:

www.kpmedical.cz
www.endermologie.com

ODPORÚČANÁ CENA OŠETRENIA: OD 40 EUR ZA 20 MINÚT
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KEĎ SA BÁBÄTKO NARODÍ

DOKONALÁ POSTAVA

JAZVA PO CISÁRSKOM REZE

ZOŠTÍHLENIE PÁSU

-5,2 cm*
VYHLADENIE  
CELULITÍDY

+67 %**
SPEVNENIE  
POKOŽKY

+71 %**

TRI AKCIE V JEDNOM 
KONCENTROVANÁ  
LIEČBA 

PRE KRÁSNE TELO

Radosť z dieťatka jeho narodením len začína a čerstvé mamičky iste 
poteší, že technika endermologie® ponúka mnoho ďalších cielených 
ošetrení.

Po cisárskom reze je mobilizácia tkaniva zásadná pre prirodzený priebeh 
procesu hojenia. Bez pomoci môže v podkoží vzniknúť bariéra brániaca 
obehovej a bunkovej výmene, čo spôsobuje ukladanie tukov.

Jazvy bývajú nielen nevzhľadné, ale aj bolestivé a môžu brániť správnej 
činnosti niektorých orgánov. Ošetrenie metódou endermologie® 
umožňuje bezbolestnú včasnú liečbu zápalových aj nezápalových 
jaziev. Jazva sa jemne mobilizuje, čím sa odstraňuje hromadenie 
v tkanivách, obnoví sa mikrocirkulácia, predchádza sa väzivovým 
zrastom, a čo je najdôležitejšie, podporí sa správne hojenie.

Napínanie pokožky brucha spôsobené rastom bábätka a neodvratný 
tehotenský prírastok hmotnosti žiaľ vedú k predčasnému ochabnutiu 
kože. Metóda endermologie* umožňuje reaktiváciu tvorby kolagénu 
a elastínu na obnovenie tonusu a vyhladenie pokožky.

Aké sú ďalšie výhody? Metóda endermologie® je známa pre svoj 
zoštíhľujúci účinok, umožňuje stimuláciu prirodzenej lipolýzy po 
dosiahnutí hormonálnej stability (spravidla 2 cykly od obnovenia 
periódy) a hrá dôležitú úlohu pri uvoľňovaní a spaľovaní tukových 
zásob odolávajúcich diétam i cvičeniu.

Cielenou stimuláciou prolipolytických receptorov sa obnovuje 
prirodzené uvoľňovanie tuku z adipocytov, čím sa podporí celkové 
uvoľňovanie tuku a spevnenie kožného tkaniva.
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