LPG® ENDERMOLOGIE®

ORYGINALNA MARKA GWARANCJĄ
SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Zabiegi Endermologie® stosuje się
w celu poprawy jędrności skóry, wyszczuplenia sylwetki, redukcji cellulitu
i na ciężkie nogi.

Endermologie® to:
• Zwiększenie procesu lipolizy
o 70%
• Wzrost zawartości elastyny
w skórze o 180%
• Wzrost zawartości kolagenu
w skórze o 240%
• Zwiększenie naturalnej
produkcji kwasu
hialuronowego o 80%.

Lista gabinetów oferujących oryginalne zabiegi
Endermologie® dostępna na stronie
www.itpsa.pl/znajdz-klinike
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Cenię sobie działanie technoglogii LPG
Endermologie®, gdyż dobry masaż lipolityczno-drenujący jest bardzo istotny w
skutecznej terapii antycellulitowej czy modelującej ciało.
Skutecznie wzmaga drenaż limfatyczny, poprawia mikrokrążenie i przyspiesza detoksykację tkanek zajętych
cellulitem. W efekcie skóra jest gładsza, bardziej jędrna
i elastyczna. Lipomassage pobudza skórę do samodzielnego uwalniania tłuszczu z adipocytów. Seria zabiegów
pomaga wymodelować okolicę bioder, ud, brzucha, ramion, pleców – a takie efekty, szczególnie przed wakacjami, są bardzo pożądane. Bonusem jest tu ujędrnianie
i uelastycznienie skóry, poprzez pobudzenie produkcji endogennego kolagenu oraz poprawa samopoczucia. Pewnie dlatego LPG Endermologie jest wysoko na liście ulubionych zabiegów naszych pacjentek.
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Co przemawia za wyjątkowością technologii Endermologie® LPG?
Bardzo dobre efekty kliniczne potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Badania te potwierdziły, że po 8 tygodniach terapii Endermologie®
z techniką Mecano-Stimulation: zawartość kolagenu
w skórze wzrasta aż o 240%, elastyny o 180%, a proces
lipolizy zwiększony jest o 70%. Uważam, że jest to przełom w modelowaniu sylwetki! Spektakularne efekty udaje
się nam osiągnąć dzięki naszemu autorskiemu zabiegowi modelowania sylwetki bazującemu na technologii
Endermologie® LPG . Zapraszamy do Łodzi do Anvity na
ten innowacyjny zabieg zapewniający spektakularne i długotrwałe wyniki.
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Jedną z najnowszych terapii ujędrniająco-wyszczuplających sylwetkę, które
stosujemy w obu naszych klinikach,
jest nowa generacja Endermologie® - Endermolab. Badania potwierdzają wysoką skuteczność w likwidowaniu cellulitu, nadmiaru tkanki tłuszczowej i ujędrnianiu
skóry. Nowe super precyzyjne mikrogłowice umożliwiają
wykonanie zabiegu także na twarzy. Endermolab poza
działaniem przeciwstarzeniowym i modelującym sylwetkę charakteryzuje się zastosowaniem w terapiach medycznych, tj. likwidowaniu i przeciwdziałaniu obrzękom
(np. u kobiet w ciąży) oraz terapii blizn i rozstępów. Dla
zwiększenia efektów stosowany również przed i po zabiegach chirurgii plastycznej, np. liposukcji. Regularne
wykonywanie zabiegów pozwala cieszyć się piękną figurą
i zdrową skórą.
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