BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

LPG - REVOLÚCIA
V CHUDNUTÍ
LPG Endermologie je exkluzívna technika
mechanickej stimulácie buniek.
LPG je technika určená k ošetreniu patologických
zmien spojivového tkaniva.
Formovanie postavy je ako beh cez prekážky.
Niektorým ženám nepomáhajú ani špeciálne cviky
či ,, zázračné “ krémy. Vďaka novej metóde - LPG
systému môžete dostať svoje telo pod kontrolu.
Každé ošetrenie má svoje špecifické charakteristiky. Endermológia zahŕňa program krásy
- ENDERMOLIFT a LIPOMASSAGE. Výsledkom
týchto metód pôsobiacich na tkanivo je zlepšenie
zdravotného stavu, pohody, prirodzený boj proti starnutiu a odbúravanie lokalizovaného tuku.
LPG techniky sú neagresívne, neinvazívne a bez
negatívnych vedľajších účinkov. LPG technika je
100 % prirodzená metóda s jediným vedľajším
účinkom a to ZDRAVIE.
Vo svete je endermologia lekármi uznávanou
metódou a je jedinou, ktorú považuje za účinnú aj
FDA / Úrad na registráciu potravín a liekov v USA /.
Vďaka nej sa významne redukuje celulitída, obvody
tela sa zmenšujú posilnením spojivového tkaniva /
čo je jedným z hlavných prejavov zdravej pokožky/
a formovaním postavy, zvyšuje sa krvný a lymfatický
obeh. Taktiež odvádza prebytočnú vodu a toxíny,
jemný peeling pokožky ju robí vláčnejšou a mäkšou,
znižuje napätie svalstva a regeneruje celé telo.
Pružnosť, pevnosť, hustotu, pohyblivosť, odvodnenie, prekrvenie a okysličenie sú prejavmi zdravia.
Celulitída - strašiak takmer každej ženy !
Okrem toho, že celulitída je estetickým problémom
žien, málkotoré si uvedomujú, že súvisí s nedostatočnou činnosťou lymfatického systému a krvného
obehu. Ak sa k nemu pridá aj nesprávna výživa, telo
sa zaplavuje prebytočnými toxínmi, ktoré lymfatický
systém nedokáže dostatočne vylúčiť. Celulitída postihuje nielen boky, stehná a brucho, ale v neposlednom rade aj zadok. Hrbolčeky či jamky na koži
spôsobujú nielen zásoby tuku, ale sú výsledkom
degeneratívnych zmien podkožného tkaniva,
v ktorom sa zadržiava voda a spomínané prebytočné
toxíny.
Ako to funguje?
LPG systém funguje na báze špeciálnej masáže
za pomoci vákuovej vlny, ktorá rozprúdi tok lymfy,

stimuluje látkovú premenu a spevňuje svalstvo.
Procedúra je na rozdiel od iných metód založená
na nebolestivom optimálnom pôsobení na tkanivá,
predovšetkým na tukové bunky v podkožnej vrstve.
Pri každej masáži je nutné mať na sebe špeciálny
elastický overal, aby sa hlavica prístroja nepohybovala priama po pokožke a bola šetrná napríklad
k znamienkam na pokožke. LPG systém pomáha aj
pri striách či jazvách, ktoré sa stiahnu a zbelejú,
upraví ochabnutú kožu na bruchu a iých častiach
tela. Účinok je dlhodobý a neobjavuje sa ani tzv.
jojo - efekt. Výsledky sú viditeľné už po piatich
ošetreniach, v závislosti od stupňa nadobudnutej
celulitídy, pričom jedno ošetrenie trvá 35 minút.
Pre koho je určený ?
LPG systém je určený ako pre ženy, tak aj pre
mužov a pre všetky vekové kategórie. Vyhýbať by
sa mu mali len budúce mamičky, ľudia s nachladnutím a tí, ktorí trpia závažným ochorením súvisiacich s krvným obehom, prípadne sa u nich potvrdilo
podozrenie na ochorenie rakoviny.
Vychutnajte si skutočný oddych a hodnotné
služby v príjemnom prostredí.
Relaxujte a čerpajte u nás novú energiu a to
s v mesiaci Máj a Jún s
ZĽAVOU na
telové ošetrenia LPG !!!
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