NOVÁ

PODPORA
endermologie® BODY
LPG SYSTEMS PREDSTAVUJE
NOVÝ RAD ETICKEJ
KOZMETIKY
A NUTRI PRODUKTOV
VYVINUTÉ PODĽA ODBORNÝCH SKÚSENOSTÍ
UNIKÁTNEJ TECHNIKY LPG ENDERMOLOGIE®

Hlavnou prioritou spoločnosti LPG Systems je
už 35 rokov zodpovedná a bezpečná krása.
Nová kozmetika a doplnky stravy LPG preto
predstavujú úplne holistický koncept krásy.
Čím je značka LPG® unikátna?
endermologie.com
Synergia NAJMODERNEJŠEJ
TECHNOLÓGIE
a novej generácie KOZMETICKÝCH PRODUKTOV
na AKTIVÁCIU, STIMULÁCIU A OCHRANU
kľúčových buniek v tele.
GLOBÁLNY KONCEPT: IN & OUT
Základom ošetrenia prístrojom LPG je zdravie,
pocit pohody a dokonalá postava súčasne.
Naše patentované technológie zamerané
na krásu tela ponúkajú nielen účinnú terapiu
s viditeľným výsledkom, ale predstavujeme
ucelený koncept zdravého životného štýlu.
To je dôvod, prečo experti LPG Systems
inovovali zloženie kozmetických bestsellerov.
Predstavujeme novú exkluzívnu kozmetiku
LPG, vyvinuli sme aj nové doplnky stravy, ktoré
prinesú ešte lepší účinok endermologie®.

JAR 2021
NOVINKY
Na základe skúseností a odborných štúdií fibroblastov (buniek mladosti)
predstavujeme exkluzívny NOVÝ LPG® KOMPLEX, ktorý pôsobí súčasne:
AKTIVÁCIA – STIMULÁCIA – OCHRANA
ZÁKLADNÝCH BUNIEK V TELE
AKTIVÁCIA BUNKOVEJ ČINNOSTI – LISTY MAJORÁNKY:
Listy majoránky pestované v Španielsku „prebúdzajú“ fibroblasty tým, že ich chránia
pred epigenetickými zmenami a stimulujú ich vitalitu.
Revitalizácia fibroblastov a povzbudenie ich bunkovej tonicity: fibroblasty sa
zaktivujú a podporí sa ich optimálna činnosť, čo vedie ku skvalitneniu a obnove
kolagénových vlákien.
STIMULÁCIA MEDZIBUNKOVEJ KOMUNIKÁCIE – CIBUĽKY ŠAFRANU:
Cibuľky šafranu zo švajčiarskych hôr prispievajú k lepšiemu pohybu aktívnych látok
z povrchu pokožky do zamše. Sú zásadným spojivom pre aktívne zložky. Hlavnou
úlohou týchto cibuliek je stimulovať keratínocyty k produkcii rastových faktorov, tie
následne zlepšia syntézu proteínov medzibunkovej hmoty.
Viditeľné výhody: zvýšená tvorba kolagénu a elastínu, obnova pružnosti
a pevnosti, omladenie povrchovej štruktúry pleti a stimulácia prirodzeného rastu.
HĹBKOVÁ HYDRATÁCIA – KYSELINA HYALURÓNOVÁ:
Jej nízkomolekulárne zloženie pôsobí do hĺbky epidermy. Kožné tkanivo vyživuje
zvnútra a zároveň aktivuje prirodzenú tvorbu kyseliny hyalurónovej, výsledkom
čoho je pevnejšia a plnšia pokožka.
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endermoslim BODY

MODELÁCIA A ZOŠTÍHLENIE
2 NOVÉ LPG PRODUKTY BODY SHAPING GEL (tvarujúci telový gél)
a BODY SHAPING CREAM (tvarujúci telový krém)
sú založené na
exkluzívnej synergii pôsobenia na bunkové adipocyty aj na
fibroblasty (bunky mladosti) s cieľom dosiahnuť dokonalý výsledok
endermologie®. Tri hlavné aktívne zložky (planktón, bergamot a vrbica)
cielene aktivujú spaľovanie tuku a spevnenie pokožky.

Účinná modelácia postavy rešpektujúca kožu so zoštíhľujúcim efektom
prináša pocit pohody.
Pokožka sa spevňuje a vyhladzuje každou jednou aplikáciou, na
dosiahnutie dokonalej postavy je ideálne krém či gél používať ako
súčasť každodennej starostlivosti (ráno a večer).
Vysoko koncentrované zloženie oboch produktov zaručuje viditeľné
výsledky už za 7 dní.

UNIKÁTNE „HIGH-TECH“ PRÍRODNÉ ZLOŽENIE:
Planktón pôsobí ako „tréner“ bunkových adipocytov počas noci, a tým zamedzuje ukladaniu tuku. Je známe, že proteín nokturnín pôsobí
v noci, kedy narušuje proces odbúravania tuku. Planktón obmedzuje účinok nokturnínu – znižuje akumuláciu lipidov a zvyšuje syntézu kolagénu.
Bergamot poskytuje intenzívny pocit ľahkosti a viditeľne zjemňuje pokožku. Je preukázané, že zlepšuje cievnu a lymfatickú mikrocirkuláciu.
Bergamot má na kožu blahodarný účinok – znižuje opuchy, redukuje tukové tkanivo a zvyšuje elasticitu pokožky.
Vrbica je prírodná látka, ktorá účinkuje pri modelácii a spevnení postavy. Tento rastlinný extrakt efektívne podporuje proces chudnutia 3 akciami:
Lipolytická aktivita stimuluje adipocyty k uvoľneniu uloženého tuku a tukového tkaniva.
Drenážny účinok čistí vrstvy zamše a hypodermy, stimuluje obeh v tele, a tým odplavuje tuk.
Efekt proti ukladaniu zaistí, že sa tukové zásoby nikdy úplne neobnovia, podporí modeláciu kontúr a viditeľné zoštíhlenie.

•
•
•

ZLOŽENIE BIOKOMPATIBILNÉ SO VŠETKÝMI TYPMI PLETI…
AJ PRE VEĽMI CITLIVÚ POKOŽKU
Rovnako ako profesionálne prístrojové ošetrenie endermologie® aj
nová kozmetika LPG® musí vždy rešpektovať pokožku.
Nová kozmetika endermoslim BODY prináša dokonalú kombináciu
aktívnych nedráždivých látok poslednej generácie, ktorých pH je
kompatibilné so všetkými typmi pleti.
Experti LPG Systems vybrali mikromolekuly, ktoré sa ľahšie vstrebávajú
a pokožka ich dokáže lepšie prijať a využiť. Dokonalá biokompatibilita
je tak zaručená.

RÝCHLA APLIKÁCIA: BODY SHAPING GEL
Tento hodvábny gél sa rýchlo vstrebáva a na koži zanecháva
príjemný pocit sviežosti.
POCIT POHODY: BODY SHAPING CREAM
Luxusné krémové zloženie, ktoré poskytne pokožke všetku
potrebnú výživu.
JEDINEČNÝ ZMYSLOVÝ ZÁŽITOK
V spolupráci s expertmi na parfumy pre citlivú pokožku sme kozmetiku
obohatili. Nové produkty LPG® endermoslim majú špecifickú vôňu,
ktorá pôsobí na viac zmyslov naraz.
Elegantná kvetinovo-ovocná vôňa s tónmi mandarínky, čiernych
ríbezlí a sviežeho zeleného ovocia, ktorá sa otvára do kvetinového
srdca jazmínu, ruže a kvetu pomaranča a uzaviera teplým základom
santalového dreva a bieleho pižma.

Nové produkty LPG endermoslim sú nielen účinnejšie, ale sú aj úplne
v rovnováhe medzi prírodou a vedou, pričom maximálne splňujú
potreby dnešných mužov a žien.
ZMYSLOVÝ ZÁŽITOK PRE POKOŽKU
Kozmetika LPG® endermoslim bola vyvinutá tak, aby pri aplikácii
poskytla dokonalý pocit pohody a radosť z každodennej modelácie
postavy. To zaisťuje príjemná textúra všetkých produktov.

ZÁKLAD ÚSPECHU
Kozmetické produkty LPG® endermoslim nanášajte pomalými
krúživými pohybmi niekoľko minút ráno alebo večer, aplikujte priamo
na problematické partie (stehná, zadok, brucho), aby ste dosiahli
cielenú stimuláciu tela (uvoľnenie tuku, spevnenie či odvodnenie).
PREUKÁZANÉ ŠTÚDIAMI
V spoločnosti LPG® Systems sú klinické štúdie a ich 100 %
transparentnosť nevyhnutnou podmienkou na uvedenie akéhokoľvek
nového produktu na svetový trh.
Už za 28 dní bude vaša postava štíhlejšia, pokožka vyhladená,
spevnená a pružnejšia.
Produkty LPG® endermoslim v kombinácii s prístrojovým ošetrením
endermologie® pomáhajú ženám a mužom po celom svete.

VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY UŽ ZA 7 DNÍ
PLOCHÉ BRUCHO: +92%*
PEVNÝ ZADOK: +75%*
ŠTÍHLE STEHNÁ: +92%*
MODELÁCIA POSTAVY: +77%**
*Percento subjektov s odchýlkou v centimetroch testovaných v rámci dermatologickej kontroly. 13 žien (25 – 42 rokov) – aplikácia 1x denne počas 7 dní
**Percento spokojnosti na základe vlastného posúdenia v rámci dermatologickej kontroly. 13 žien (25 – 42 rokov) – aplikácia 1x denne počas 28 dní
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endermonutri
LPG® RIEŠENIE

AKTIVÁCIA CHUDNUTIA „ZVNÚTRA“

Optimalizácia výsledkov kozmetických produktov endermoslim BODY a obnova vnútornej
harmónie tela pre vašu dokonalú postavu.

BIOSTIMULÁCIA: endermonutri LPG® SLIMMING CONCENTRATE v kapsulách
Zoštíhlenie, úbytok hmotnosti a detoxikácia tela pomocou 100 % prírodného produktu.
Nový LPG® Slimming Concentrate v kapsulách ponúka bezpečné chudnutie pre každú postavu.
Pôsobí ako prirodzený stimulant tela. Rastlinné tobolky z ihličnanov obsahujú:

• Chaluha – morská riasa bohatá na vlákninu • Zelený čaj a púpava – detoxikujú
pomáha znižovať chuť do jedla vďaka
pocitu plnosti

• Maté a guarana – obsahujú prírodný

organizmus

• Chróm – dôležitý stopový prvok tela,

pomáha udržiavať prirodzenú hladinu
cukru v krvi

kofeín, stimulujú proces spaľovania tukov
a zrýchľujú úbytok hmotnosti
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Odporúčaná aplikácia: 28 dní
Každé ráno počas jedla zapite 2 kapsuly pohárom vody. Pri pravidelnom užívaní v priebehu
1 mesiaca dochádza k úbytku hmotnosti vďaka prirodzenej stimulácii spaľovania tukov „zvnútra“.
Synergia získaná kombináciou LPG® produktov In & Out spolu so zdravou a vyváženou
stravou prináša nielen „skrášľovací“ efekt, ale poskytuje zdravie pre telo a duševnú pohodu.
* Treatment duration.

Recommended prices
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