


LPG - מוסד עולמי מזה 34 שנים

LPG הינה חברה צרפתית אשר נוסדה בשנת 1986 נותנת מענה לשני תחומים:
 BODY CONTOURING -עיצוב וחיטוב הגוף

 FACIAL ANTIAGING -מיצוק עור הפנים
חברת LPG השקיעה 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 

NOT TOO SOFT, NOT TOO AGRASSIVE :דוגלת בגישה השלישית LPG
בין הרכה ובין האגרסיבית

אנדרמולוגיה: יופי אך לעולם לא על חשבון הבריאות
יעילות מוכחת מדעית

100% טבעי
אפס תופעות לוואי 



להרגיש טוב עם הגוף שלך זה להרגיש טוב עם עצמך

באמצעות גירוי מתוחכם, העור והגזרה שלך יכולים לעבור מהפך מדהים

במשך 30 שנות ניסיון ומחקר, פיתחה LPG את הטכניקה הלא פולשנית היחידה לגירוי העור המפעילה את 
מנגנון חילוף החומרים של התא באופ טבעי.

נסו את טיפול ה-®ENDERMOLOGIE לאנטיאייג'ינג וחיטוב יעיל.



LPG- CELLU M6® ALLIANCE PREMIUM-טכנולוגיה חדשה ב

CELLU M6® Alliance Premium=סינרגיה=שיתוף פעולה
מכשיר ALLIANCE  ניתן לרכוש בשילובים הבאים:

• ALLIANCE לטיפולי גוף בלבד
• ALLIANCE לטיפולי פנים וגוף- CELLU M6® Alliance Premium – זה נכון עינת?

לחברת LPG  הצליח להוכיח מדעית בעזרת מחקרו של ד"ר 
independed motorized rollers -טכנולוגיה חדישה כל גלגל נע בצורה ובמהירות שונה ולכיון שונה •

• הרולר הקדמי נע מהר יותר מהאחורי
• הטכנולוגיה היחידה בעולם בעל פטנט ייחודי

   FDA אישור  •
• מוכח על ניקוז לימפטי

 IMR הפטנט על •
• 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:
1. תדר שאיבה ותזוזת הפלאפים

2.  מהירות טובה יותר
• סימולציה )גירוי( לעור גדולה יותר ובכך ניתן לשלב את שני הפרממטרים לעיל

• הפלאפים הינם אישיים ולכל מטופל בנפרד



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



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:
1. פנים נפולות עם שומן

2. פנים שיש בהן שומן
3. פנים רזות מאוד-עור דק/ יבש/ קמטים

• יש לבצע דיאגנוזה טובה בכדי להתאים את הטיפול באילו איזורים
לעבוד שיטחי ובאילו איזורים לעבוד עמוק יותר.

• טכנולוגיה LPG מחזירה את האלסטיות לעור, מתמדקת
בעובי העור

• בקמטים שטחיים ניתן לעבוד ולשפר את מראה העור-ב-20%
• מיצוק העור-3%

• 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 12 טיפולים



תדירות טיפולי גוף 

טיפולי גוף דורשים תדירות גבוהה יותר לעומת טיפולי הפנים:
חודש ראשון- 8 טיפולים

חודש שני- 4 טיפולים
הממוצע הוא 12-16 טיפולים

תוצאות 

תוצאות נראות לעין כבר בטיפול הראשון

תוצאות נראות לעין מיד אחרי 3 טיפולים 

פטנט ENDERMOLOGIE®  המשלב את הטכנולוגיה היעילה ביותר לגירוי עוצמתי ומהיר של העור
ALLIANCE SKIN IDENTITY הודות לחיישן החדש

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(



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 5 שנים 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




