
Firma LPG  odkryła 
jedyną technikę 
przeciwstarzeniową, 
umożliwiającą 
stymulację naturalnej 
syntezy kwasu 
hialuronowego o 80%.

®

PRZEŁOM W ŚWIECIE NAUKI



1

2

Kwas hialuronowy dla objętości i nawilżenia skóry 

Kolagen dla siły i jędrności

Elastyna dla sprężystości

Ergolift, opatentowana innowacja
ODMŁADZANIE SKÓRY OD WEWNĄTRZ!

Naturalny sposób na 

Odwróć naturalny proces 
starzenia się skóry!

  

  
®

Prof. Philippe Humbert, 

Nowa głowica zabiegowa wyposażona w mikrosilnik  
(technologia MPF*), wspomaga stymulację tkanki o 270%.

Innowacja ERGOLIFT umożliwia ponad 
1 000 różnych rodzajów stymulacji: +270%**
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KWAS HIALURONOWY

 

+80%*

ENDERMOLIFT to jedyna na świecie technolo-
gia umożliwiająca stymulację naturalnej 
syntezy kwasu hialuronowego:

bio-asymilacja, 
bezpieczeństwo 
i ryzyko powstania 
asymetrii twarzy  
nie stanowią już 
problemu!

Obszerne i rygorystyczne 
badanie naukowe udowodniło, 
że Mécano-Stimulation LPG 
pomaga skórze wytwarzać 
kwas hialuronowy.

®

Kierownik Katedry Dermatologii Szpitala Uniwersy-
teckiego Besançon (Francja) i Dyrektor Centrum 
Studiów i Badań nad Skórą.

Specjaliści LPG, w oparciu o naukowe odkrycia Profesora 
Humberta (patrz: wywiad, strona 5) stworzyli nową technologię, 
która w naturalny sposób wywołuje syntezę substancji, 
pozwalającej utrzymać młody i zdrowy wygląd skóry.

Ssanie sekwencyjne (nr 1 na ilustracji), dostosowuje głębokość 
działania w skórze (fibroblasty powierzchniowe, fibroblasty zlokalizowane 
na dnie zmarszczek, układ mikrokrążenia, układ limfatyczny, adipocyty, 
itd.)

Tempo pulsacji klapek (nr 2 na ilustracji) umożliwiające 
stymulację oddziaływania na komórki docelowe (ujędrnianie skóry, 
redukcja zmarszczek, pogrubienie skóry, drenaż i natlenienie skóry, 
uwalnianie tłuszczu, itd.)

* Jedyne w swoim rodzaju badanie naukowe, w ramach którego wykonano biopsję skóry twarzy 20 pacjentów na Katedrze Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego Besançon (Francja) 
pod nadzorem Prof. Humberta, 2013.
Endermolift to jedyna technologia na świecie, która w naukowo potwierdzony sposób zwiększa syntezę naturalnego kwasu hialuronowego o 80%.
** W porównaniu do poprzedniej technologii LIFT.

Kwas hialuronowy dzięki swoim właściwościom 
nawilżającym i zwiększającym objętość, zyskał 
uznanie zarówno pacjentów jak i lekarzy 
medycyny estetycznej. Kwas hialuronowy jest 
substancją o utrudnionym wchłanianiu

Nowa głowica zabiegowa 
ERGOLIFT opatentowana 
przez LPG !



SPRAWDZONA SKUTECZNOŚĆ  Udowodniona i

Prof. Philippe Humbert

“

“

Dr. Ghislaine BEILIN, 
Lekarz medycyny estetycznej, Paryż

SKÓRA

STOPIEŃ
BLASKU*

DWA RAZY 
 BARDZIEJ PROMIENNA*

+1
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Nowy EndermoliftTM

KWAS HIALURONOWY

JĘDRNOŚĆ

ELASTYNA

WYGŁADZONE 
ZMARSZCZKI

Piękna skóra to przede wszyst-
kim zdrowa skóra. Zabiegi nową 
głowicą ERGOLIFT w naturalny 
i delikatny sposób pobudzają 
mechanizmy komórkowe, które 
zanikają wraz z wiekiem. W tym 
znaczeniu, Endermolift oferuje 
prawdziwie innowacyjne 
podejście do zapobiegania starze-
niu poprzez odmładzanie skóry 
od wewnątrz.

* Badanie naukowe, w ramach którego wykonano biopsję skóry 
twarzy 20 pacjentów na Katedrze Dermatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego Besançon (Francja) pod nadzorem Prof. 
Humberta, 2013.
Endermolift to jedyna technologia na świecie, która w naukowo 
potwierdzony sposób zwiększa syntezę naturalnego kwasu 
hialuronowego o 80%.

Prof. Philippe Humbert jest kierownikiem Katedry Dermatologii 
Szpitala Uniwersyteckiego Besançon (Francja) 
i Dyrektor Centrum Studiów i Badań nad Skórą.

To przełomowe odkrycie naukowe dowodzi, że 
nowa generacja Endermolift oddziałuje głęboko 
na skórę właściwą przynosząc rezultaty widoczne 
na jej powierzchni.

Niniejsze badanie opiera się na analizie wycinków skóry pobranych od 20 
pacjentów, u których przeprowadzono zabiegi na połowie twarzy. Metoda 
ta znacząco wykracza poza badania na zwierzętach i eksperymenty 
in vitro. W trakcie analizy obserwowano zachowanie fibroblastów „na żywo” 
oraz dowiedziono, że nowa głowica zabiegowa Ergolift skutecznie 
oddziałuje na główne czynniki odpowiedzialne za starzenie się skóry.

Powstrzymano rozpad kolagenu, a już podzielone włókna wyeliminowano 
dwa razy szybciej, co wywołało syntezę nowego, dobrego 
kolagenu, zagęszczającego skórę właściwą (jędrność wzrosła o +23%) 
i wygładzającego zmarszczki na powierzchni skóry (o -21% mniej zmarszc-
zek).

Naturalna synteza włókien elastyny wzrosła o 46%*, zwiększając 
sprężystość skóry.

Dokonano również niespodziewanego odkrycia: synteza natural-
nego kwasu hialuronowego wzrosła o 80%*, 
zwiększając sprężystość skóry.

SYLVIE, 49 LAT, JEDNA Z PIERWSZYCH OSÓB 
TESTUJĄCYCH NOWĄ TECHNOLOGIĘ ERGOLIFT.

Po raz pierwszy wypróbowałam coś, co nazwałabym 
„naturalnym liftingiem twarzy”! Już od pierwszej sesji 
zabiegowej miałam wrażenie, że moja skóra może na 
nowo oddychać, a twarz nabrała blasku. Rezultaty 
poczułam od razu.

Oliwkowy Beżowy



LPG®  

®  

Soins Techniques

Nowy EndermoliftTM

SZYBKI ZABIEG PRZECIWSTARZENIOWY,
Skuteczny i naturalny

KLINICZNA OCENA SKÓRY

ANTI-AGING REPLUMPING ENDERMOLIFT 30 MIN

›  Przywraca gęstość skóry przynosząc naturalny efekt wypełnienia
›  Podwaja* „samonawilżanie” skóry
›  Wygładza bruzdy i drobne zmarszczki

 
Dla twarzy ze skłonnością do zapadniętych policzków.

ANTI-AGING FIRMING ENDERMOLIFT  30 MIN

›  Ujędrnia skórę, przynosząc efekty naturalnego liftingu
›  Zmiękcza skórę dla lepszej ochrony
›  Hamuje naturalny rozkład włókien kolagenu

Dla twarzy ze skłonnością do obwisłej skóry

DETOX ENDERMOLIFT  20 MIN

›  Eliminuje toksyny i drenuje w celu oczyszczenia skóry
›  Likwiduje opuchlizne 
›  Wygładza teksturę skóry

Zabieg usuwający oznaki zmęczenia – doskonały 
po ciężkim dniu, nieprzespanej nocy lub po podróży.

GLOW ENDERMOLIFT  15 MIN

›  Delikatnie złuszcza skórę
›  Dwukrotnie* zwiększa rozświetlenie skóry
›  Wyrównuje koloryt skóry

UZabieg wykorzystywany przez makijażystów gwiazd,
tidealnie rozświetlenie skóry  na specjalne okazje.

NOWE „UKIERUNKOWANE” ZABIEGI 10 MIN

›   Działaj na wybrany przez siebie obszar, 
stosując szybkie i wysoce skuteczne zabiegi:

 

Górna część twarzy / Opuchnięte i podkrążone oczy
Zmarszczki w okolicach oczu / Okolice ust
Owal twarzy / Podwójny podbródek / Szyja
Dekolt / Biust / Dłonie

ANTI-AGING RESCULPTING ENDERMOLIFT  30 MIN

›  Aktywuje naturalny proces lipolizy w celu wymodelowania twarzy 
›  Eliminuje toksyny, aby przywrócić skórze blask
›  Wygładza teksturę skóry

Dla twarzy ze skłonnością do miejscowego 
gromadzenia się tłuszczu

Nowa metodologia oceny LPG opracowana 
została przy współpracy z Katedrą Derma-
tologii Szpitala Uniwersyteckiego Besançon 
(Francja). Po przeprowadzeniu wstępnej 
oceny skóry, program zabiegowy Endermolift 
można rozpocząć od dwóch sesji 
tygodniowo.

Specjalistyczne, przeciwstarzen-
iowe kosmetyki pielęgnacyjne do 
twarzy LPG Soins Techniques, 
przeznaczone do stosowania 
w gabinetach lub w domu, idealnie 
łączą się z szybkimi i skutecznymi 
protokołami zabiegów.

Ekspresowa, bezbolesna i skuteczna pielęgnacja, 
do tych zabiegów nie trzeba się rozbierać.

Nowy Endermolift oferuje ponad 40 szybkich 
i skutecznych zabiegów (trwających od 10 do 
30 minut) przeznaczonych dla wszystkich 
kobiet i mężczyzn w wieku od 25 lat wzwyż.

*Jedyne w swoim rodzaju badanie naukowe obejmujące biopsję skóry twarzy u ponad 20 pacjentów, przeprowadzoną w 2013 r. w Katedrze Dermatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego Besançon (Francja) pod nadzorem prof. Humberta
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PRZYKŁADOWE CENY ZABIEGÓW:
200 zł - 30 minut
80 zł - 10 minut (zabiegi „ukierunkowane”).

Promienny wygląd już po pierwszym zabiegu.

Skóra jest jędrniejsza i wygładzona już po 12. sesji.

Nowa Technologia Endermolift jest dostępna 
wyłącznie z urządzeniami Cellu M6  Integral 
i Cellu M6  Endermolab LPG , 
wyposażonymi w głowicę zabiegową Ergolift 
oraz MOBILIFT M6 , nowym przenośnym 
urządzeniem LPG.

®

®

®

®

®

KONTAKT:      
Marzena Piwowarska,
tel. +48 665 107 500; 
piwowarska@itpsa.pl

Dystrybutor: ITP S.A. 
ul. Joliot-Curie 26/19, 

02-646 Warszawa
tel  +48 722 008 00

www.lpg-systems.pl

2
www.itpesthet ique.pl

www.itpsa.pl

emoll
Pływające pole tekstowe

emoll
Pływające pole tekstowe

emoll
Pływające pole tekstowe
Kontakt: Centrum Stylizacji Mielectel. 606 739 046




