להרגיש טוב עם הגוף שלך זה להרגיש טוב עם עצמך
באמצעות גירוי מתוחכם ,העור והגזרה שלך יכולים לעבור מהפך מדהים
במשך  30שנות ניסיון ומחקר ,פיתחה  LPGאת הטכניקה הלא פולשנית היחידה לגירוי העור המפעילה את מנגנון חילוף החומרים של
התא באופ טבעי .נסו את טיפול ה ENDERMOLOGIE®-לאנטיאייג'ינג וחיטוב יעיל.

 - LPGמוסד עולמי מזה  34שנים
 LPGהינה חברה צרפתית אשר נוסדה בשנת  1986נותנת מענה לשני תחומים:
עיצוב וחיטוב הגוף BODY CONTOURING -
מיצוק עור הפנים FACIAL ANTIAGING -
חברת  LPGהשקיעה את משאבים רבים כי להופיע במאמרים רפואיים ובספריות המידע לרופאים .מבקשת לשמור על גישת היופי
הפיזי והטבעי .קיימות שתי גישות (או שנקרא לזה מודלים? או לקרוא לזה דרכי טיפול?)
גישה קוסמטית:
• אזורים שטחיים ולטווח הקצר
• נעימה
• טבעית

גישה אבלטיבית:
• טיפול פולשני לעיתים לא בטוחים
• אגרסיביים עם תופעות לוואי לא
ודאיות
• ניתוחים

 LPGדוגלת בגישה השלישיתNOT TOO SOFT, NOT TOO AGRASSIVE :

בין הרכה ובין האגרסיבית
אנדרמולוגיה :יופי אך לעולם לא על חשבון הבריאות
יעילות מוכחת מדעית •  100%טבעי • אפס תופעות לוואי

מהפכת טכנולוגית

LPG

שנת  2017-מהפכה טכנולוגית בעלת פטנט חדש וייחודי אשר מתעלה על טכניקת אנדרמולוגיה המובילה אותך לעידן חדש!

מהי אנדרמולוגיה ?LPG- THE ENDERMOLOGIE® REVOLUTION
אנ-בפנים ,דרמה -עור ,לוגיה-מדע.
עבודה בתוך העור.
אנדרמולוגיה הינה טכניקה בעלת פטנט בלתי פולשנית ובטוחה המסייעת
להעלמת צלוליטיס ע"י סילוק רעלנים.
בעזרת המרצת מחזור הדם והלימפה ,ותורמת לשיקום רקמת החיבור של העור.
מדובר במכשיר לישה העובד על עקרון של ואקום.
טיפול צלוליט בטכניקת אנדרמולוגיה מתאים בעקרון לאנשים בכל גיל המעוניינים
להפחית או לטשטש לפחות את מראה קליפת התפוז על חלקים שונים בגופם.
שלוש פעולות בו זמנית בטיפול אחד:
ביטול משקעי שומן מקומיים ועמידים () * 70% +
עור חלק
מיצוק העור( -קולגן אנדוגני ,אלסטין ,חומצה היאלורונית).

מה אישה רוצה?
 100%תוצאות נראות לעין אשר יחזיקו מעמד לטווח הארוך
פתרונות טבעיים עבור יופי וטיפוח
אומרות "לא" ללקיחת סיכון בכל מה שנוגע ליופי שלהן
מצפות לתוצאות נראות לעין:
החלקת הצילוליט
אובדן נפח
מיצוק העור

טכנולוגיה חדשה

בLPG- CELLU M6® ALLIANCE PREMIUM-

=CELLU M6® Alliance Premiumסינרגיה=שיתוף פעולה
מכשיר  ALLIANCEניתן לרכוש בשילובים הבאים:
•  ALLIANCEלטיפולי גוף בלבד
•  ALLIANCEלטיפולי פנים וגוף – CELLU M6® Alliance Premium -זה נכון עינת?
לחברת  LPGהצליח להוכיח מדעית בעזרת מחקרו של ד"ר
• טכנולוגיה חדישה כל גלגל נע בצורה ובמהירות שונה ולכיון שונהindepended motorized rollers -
• הרולר הקדמי נע מהר יותר מהאחורי
• הטכנולוגיה היחידה בעולם בעל פטנט ייחודי
• אישור FDA
• מוכח על ניקוז לימפטי
• הפטנט על IMR
• פטנט על הרולרים
MPF: MOTORISED PULSATING FLAPS

הפלאפים נשלטים על ידי מנועים כמו רובוטים
• ישנם שני ראשים בניו דרמוליף:
קטן -איזור השפתיים ואיזור העיניים
גדול-לאיזורים גדולים יותר
• הפלאפים בטכנולוגיה החדשה שולטים ב 2-פרמטרים:
 .1תדר שאיבה ותזוזת הפלאפים
 .2מהירות טובה יותר
• סימולציה (גירוי) לעור גדולה יותר ובכך ניתן לשלב את שני הפרממטרים לעיל
• הפלאפים הינם אישיים ולכל מטופל בנפרד

כיצד המכשיר עובד
 LPGמטפל בצלוליט:
 -SEPTAסיבי קולוגן שמותחים את העור כלפי מטה ,מחזיק את העור ואת השומן התת עורי המחובר לשומן האורכי.
ה LPG-מחזירה את האלסטיות של הספטא כדי ליישר את העור
אצל גברים הוא מצטלב ואינו יכול לעלות ולדחוף את העור
אצל נשים-ורטיקלי ,תאי שומן כלפי מעלה והסיבים כלפי מטה.
השומן נקרא  RESERVE FATהינו שומן אורכי מעל השריר ,כל השומן שהנפח שלו הוא כמעט  70%מהנפח כולו.
בשאיבת שומן הרופאים עובדים ב 2-שכבות  :עמוק ואורכי
 METABOLIZEמטבוליזם תאי שומן
 -WATER RETANTהצטברות נוזלים
השומן עולה למעלה וסיבי הקולוגן לוחצים ומורידים את העור מטה
טיפול במכשיר מקטין את מאגר השומן ,מגדיל את הניקוז הלימפטי ולאט לאט גורם להידוק העור והחלקתו
 LPGהיא החברה היחידה שמטפלת במקור הבעיה ולא רק בתוצאה הסופית.
ROLL OUT

כשהרולרים נעים כלפי חוץ הם מושכים רק עור ללא שומן ,השאיבה אינה אחידה אלא היא מפמפמת –תופסת ועוזבת
סימולציה שטחית לעור.
מטרה :טיפול בצילוליט ,מיצוק העור ,נשים לאחר לידה.
ROLL OUT

הגלגלים נעים פנימה בצורת שאיבה ולחץ פנימי
כך שנשאבת כמות שומן גדולה – עבודה עמוקה יותר
הרזייה והידוק מקומי
הצרת היקף

טיפולי פנים
• פעילות אמיתית לפנים המגבירה את הייצור הטבעי של תוצרים חיוניים:
קולגן להגברת המיצוק
אלסטין לשיפור האלסטיות ב 46%-יותר
חומצה הילארונית לנפח והגברת הלחות בעור ב 80%-יותר
• חלוקה של הפנים ל 3-סוגים:
 .1פנים נפולות עם שומן
 .2פנים שיש בהן שומן
 .3פנים רזות מאוד-עור דק /יבש /קמטים
• יש לבצע דיאגנוזה טובה בכדי להתאים את הטיפול באילו איזורים
לעבוד שיטחי ובאילו איזורים לעבוד עמוק יותר.
• טכנולוגיה  LPGמחזירה את האלסטיות לעור ,מתמדקת
בעובי העור
• בקמטים שטחיים ניתן לעבוד ולשפר את מראה
העור-ב20%-
• מיצוק העור3%-
• על פי ניתוח מחקרים אלו הם מספרים גבוהים וטובים

תדירות טיפולי הפנים
חודש ראשון 8 -טיפולים ,פעמים בשבוע
חודש שני -טיפול בשבוע ,פעמיים בחודש
הממוצע הוא  12טיפולים

תדירות טיפולי גוף
טיפולי גוף דורשים תדירות גבוהה יותר לעומת טיפולי הפנים:
חודש ראשון 8 -טיפולים
חודש שני 4 -טיפולים
הממוצע הוא  12-16טיפולים

תוצאות
תוצאות נראות לעין כבר בטיפול הראשון

חיסול שומן ובו זמנית שיפור מראה העור –גרוי תאים וחידושם
• הידיות החדשות מטפלות עמוק יותר ,תופסות יותר ושואבות יותר
• שיטת העבודה ב-אלינס מותאמת אישית בזכות החיישןskin identity sensor -
החיישן מזהה את איכות העור ומה שנותר למטפלת הוא לבחור סוג העור וסוג השומן:
עור/שומן/רקמה רך ורפויSOFT -
עור/שומן/רקמה עבהDENSE -
עור /שומן/רקמה סיביFIBROS-
ניתן לבחור את משך זמן הטיפול ואיזור הטיפול.
בעזרת החיישן המכשיר משנה את מהירות הפלאפ ,כיוון הרולרים ועוצמת הוואקום.
•  LPGמחזיר את העור שנים אחורה ,מגביר את החומצה הילארונית ומכפיל אותה מגדיל ב 50%-את הסיבים האלסטיים של העור.
הוא עוזר לסיבים "ההרוסים" שהגוף לא פלט והרחיק כדי שהגוף ייצר סיבים מחדש.
מחזיר את הזוהר ומבהיר את העור על ידי המרצת הדם .

תוצאות נראות לעין מיד אחרי  3טיפולים
פטנט  ®ENDERMOLOGIEהמשלב את הטכנולוגיה היעילה ביותר לגירוי עוצמתי ומהיר של העור
הודות לחיישן החדש ALLIANCE SKIN IDENTITY
הגירוי מותאם באופן מדויק לכל סוג עור ו לכן העוצמה של הטיפול מדוייקת.
בכל טיפול בודד אפקט משולש:
השפעה על שומן מקומי ועיקש 70%+
החלקה של עור התפוז
מיצוק של העור באופן טבעי (קולגן טבעי ,אלסטין ,חומצה הילארונית)

טיפולים
טיפולים
66
לאחר
לאחר
מרהיבות
מרהיבות
תוצאות
תוצאות

טיפול בצלוליט בטכנולוגיית  – LPGלעצור את הזמן
בנוסף ליכולות הטיפול הרפואיות והאסתטיות ,יכולה שיטת האנדרמולוגיה להילחם גם בהשפעות ההזדקנות.
טיפולי צלוליט היא שיטה המתאימה לאנשים בכל גיל ,והיא יעילה במיוחד כנגד השפעות הזמן.
עם העליעה בגיל ,נוטות הפרעות במחזור הדם להחמיר ,הצלוליט הופך לקבוע ,והעור מאבד את גמישותו.
בתהליך ההזדקנות ,יכולים הפנים להיתקף בקמטים ובהתנפחות שומנית של העור (לדוגמא ,דלדול בצוואר או סנטר כפול)
האנדרמולוגיה משפיעה על הצלוליטיס ועל איכות ומראה העור ויתכן גם שהיא תלווה בהפחתת משקל.
שילוב של תזונה נכונה תעזור לשפר את יחס המשקל למבנה הגוף והאנדרמולוגיה תפעל ביעילות כנגד הצלוליטיס והיקפי הגוף.
הגדלת המיקרו מחזוריות המקומית בטכניקת ה ,LPG -מאפשרת את שיקום הרקמות הקושרות ועקב זאת לשיפור המראה הכללי של
העור.
תוצאות הטיפולים בטכניקת  LPGמוכחות גם מדעית על ידי מחקרים מדעיים שבוצעו באוניברסיטאות בכל רחבי העולם

התאוששות מטיפול אנדרמולוגיה
כיוון שהטיפול אינו גורם לאי נוחות או כאבים (ואפילו גורם להתרגעות מסוימת כמו לאחר מסאז'),
ניתן לחזור מיד לאחר הטיפול לחיי השגרה ,הביתה או אפילו לעבודה.
אין מגבלות מסוימות בין טיפול לטיפול ואין צורך לנקוט בפעולות מסוימות,
מלבד שמירה על אורח חיים בריא הכולל תזונה מאוזנת ופעילות גופנית סדירה.

לטובת השלמת הטיפול קיימים מוצרים מושלמים לטיפול בבית

התוויות נגד ותופעות לוואי
מחלות סרטן-ניתן לטפל ובאישור רפואי  5שנים מתום הטיפול
פסוריאזיס
זיהום העור ופריחה
טרשת נפוצה
מדללי דם
מחלות אוטואימונית
הריון
קרישי דם
הרפס
אקנה צלקתית
ולטיגו
רוזיציאה
ורידים בולטים
דלקת
דליות
בוטוקס
שומות
אנגיומות

רכישת מכשיר  - LPGיתרונות ערך מוסף בקליניקה שלך
מדע מוכח
תוצאות מידיות הנראות לעין
פתרונות טבעיים ,לא אגרסיביים ולא פולשניים
מותג מכובד
סיפוק ללקוחות-שמירה על נאמנות הלקוחות
הגשמה עצמית תוך כדי עבודה
חיסכון בזמן
הגדלת ההכנסות
הרחבת העסק
מעלה את הביקוש
טכנולוגיה החדישה וטובה ביותר

מפרט מכשיר:
ראשי טיפול
פרוטוקול טיפול באנדרמולוגיה
מידות x 780 x 156 865 ( :ס"מ)
משקל נטו 80.5 :ק"ג
מווסת מרבי)kPa (690 mbar 69 :
קירור :באמצעות אוורור מכני המשולב במשאבה
מדד הגנהIP 20 :

מחלקת הגנה חשמלית1 :
Wifi: 2,4 GHz b / g / n
מאפיינים חשמליים100-240V 50Hz 730W :
100-230V 60Hz 730W
יציאת USB

 +טאבלט מחובר

