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Cenię sobie działanie LPG Endermologie, 
gdyż nie wyobrażam sobie skutecznej 
terapii antycellulitowej czy modelują-

cej ciało, bez dobrego masażu lipolityczno-drenującego. 
Skutecznie wzmaga drenaż limfatyczny, poprawia mi-
krokrążenie i przyspiesza detoksykację tkanek zajętych 
cellulitem. W efekcie skóra jest gładsza,  bardziej jędrna  
i elastyczna. Lipomassage pobudza skórę do samodziel-
nego uwalniania tłuszczu z adipocytów. Seria zabiegów 
pomaga wymodelować okolicę bioder, ud, brzucha, ra-
mion, pleców – a takie efekty, szczególnie przed waka-
cjami, 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.

LPG Endermologie to podciśnienio-
wy masaż drenującymi rolkami. Za-
biegi pomagają pozbyć się cellulitu 

wodnego, tłuszczowego i włóknistego, obrzęków i wiot-
kiej skóry, redukują tkankę tłuszczową oraz ujędrnia-
ją skórę. To pierwsza technologia, która uzyskała FDA 
na redukcję cellulitu. Co ważne, zabiegi nie rozciągają 
skóry i nie mają niekorzystnego wpływu na naczynia 
krwionośne. Procedura dobierana jest indywidualnie, 
w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Ender-
mologie to również specjalistyczne programy rozluź-
niające mięśnie po treningu, drenujące tkanki, jeśli jest 
tendencja do zatrzymywania wody w organizmie. To nie-
zwykle przyjemny zabieg dla ciała, który modeluje sylwetkę  
i poprawia trawienie.

Jedną z najnowszych terapii ujędrnia-
jąco-wyszczuplających sylwetkę, które 
stosujemy w obu naszych klinikach, jest 

nowa generacja endermologie - Endermolab. Badania 
potwierdzają wysoką skuteczność w likwidowaniu cel-
lulitu, nadmiaru tkanki tłuszczowej i ujędrnianiu skó-
ry. Nowe super precyzyjne mikrogłowice umożliwiają 
wykonanie zabiegu także na twarzy. Endermolab poza 
działaniem przeciwstarzeniowym i modelującym sylwet-
kę charakteryzuje się zastosowaniem w terapiach me-
dycznych, tj. likwidowaniu i przeciwdziałaniu obrzękom 
(np. u kobiet w ciąży) oraz terapii blizn i rozstępów. Dla 
zwiększenia efektów stosowany również przed i po za-
biegach chirurgii plastycznej, np. liposukcji. Regularne 
wykonywanie zabiegów pozwoli cieszyć się piękną figurą  
i zdrowiem skóry.

Technologia  Endermologie® to jedyna oryginalna me-
toda mechanicznej stymulacji tkanki, stworzona we 
Francji prawie 30 lat temu przez firmę LPG® Systems. 
Na rynku jest wiele urządzeń próbujących ją kopio-
wać, ale tylko za Endermologie stoi ponad 140 ba-
dań klinicznych, potwierdzających efektywność  
i bezpieczeństwo zabiegów. To właśnie ta metoda, 
jako pierwsza, otrzymała FDA potwierdzający 
skuteczność redukcji cellulitu. W najnowszych 
urządzeniach Integral i Endermolab, dzięki du-
żej głowicy i nowym programom zabiegowym 
docieramy do najgłębiej zlokalizowanych ko-
mórek tłuszczowych. Zabiegi Endermologie 
stosuje się w celu poprawy jędrności skóry, 
wyszczuplenia sylwetki, redukcji cellulitu  
i na ciężkie nogi.

Lista gabinetów oferujących oryginalne zabiegi 
Endermologie dostępna na stronie www.lpg-systmes.pl.

ENDERMOLOGIE® POWODUJE:

• 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%.
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