
Ti
s

k
o

vá
 z

p
r

á
va

Novinky v boji proti stárnutí
prosinec 2013

kyselina hyaluronová
syntetická či přírodní?

LpG© představuje nový Endermolift™ New Generation,  
unikátní anti-aging techniku, díky které se  

přirozená produkce kyseliny hyaluronové zvýší až o 80%*!

kyselina hyaluronová je důležitou výživnou látkou působící proti stárnutí pokožky. pleť díky ní zůstává hydratovaná, zdravá a zachovává 
si svůj objem. avšak její množství se významně snižuje s přibývajícím věkem; to má za důsledek vznik jemných i hlubších vrásek a dalších 
projevů stárnutí.
Běžně používané a méně šetrné techniky podporující produkci kyseliny hyaluronové sice pleť zjemní a omladí, avšak je nutné podstoupit 
injekční aplikace či jiná kosmetická ošetření. Během těchto procedur se do pokožky aplikují syntetické molekuly, což vyvolává dotazy 
o složení a vstřebávání těchto produktů. Na základě téměř 30 letech odborného výzkumu a praktických zkušeností v oblasti terapie kožních 
tkání vyvinuli LpG specialisté New Generation ENDErMoLiFTTM – neinvazivní technologii stimulující produkci vlastní kyseliny hyaluronové.

vědecký objev*
ve spolupráci s profesorem philippem Humbertem, primářem Dermatologického oddělení   
Fakultní nemocnice v Besançonu ve Francii, odborníci z LpG© vyvinuli novou technologii,  
která přirozeně stimuluje produkci důležitých omlazujících látek.
Jedinečná studie založená na analýze vzorků kožních biopsíí potvrzuje účinnost  
New Generation ENDErMoLiFT™. Tyto skvělé výsledky ukázaly,  
že přirozená produkce kyseliny hyaluronové se zvýšila o 80%*.
a to není ještě všechno:
• pleť je dvakrát zářivější*
• přirozená produkce elastinu se zvýšila o 46%*
• pevnost pokožky se zvýšila o 23%*
• vyhlazení vrásek o 21%*

anti-aging novinka patentovaná LpG©

New Generation ENDErMoLiFT™ využívá nově patentované Ergolift™ ošetřující  
hlavice s mikro-motorem pro podporu buněčné stimulace, která se tak zvýší o 270%**.
s přibývajícím věkem se zpomaluje buněčná aktivita,  kterou inovovaná hlavice Ergolift™  
umí povzbudit tím, že stimuluje pokožku mnoha různými způsoby v horizontální i vertikální úrovni.

viditelné výsledky
Nosolabiální rýha u 60leté  ženy po 12 aplikacích New Generation Endermolift™

Nové cílené 10minutové ošetření
Nový Endermolift™ nabízí více než 40 terapeutických protokolů včetně  
nové řady 10minutových lokálních ošetření; rychlé a efektivní řešení problematických partií:

pŘED apLikaCÍ                   po apLikaCi

• Horní obličejová část
• otoky a tmavé kruhy pod očima
• vrásky okolo očí 
• kontury rtů
• obličejové kontury

• Dvojitá brada
• krk
• Dekolt
• ruce

*studie prof. Humberta, 2013
** ve srovnání s předchozí technologií LpG Endermolift™
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