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Nová péče Endermolift™ « DEkoLT »
100% přirozené řešení pro váš krásný dekolt  

Narozdíl od obličeje je pokožka dekoltu často opomíjena a je jednou z oblastí viditelně poznamenanou stárnutím. 
Těhotenství, změny tělesné hmotnosti, delší pobyt na slunci,  to vše jsou faktory, které nepříznivě působí na pleť 
i dekolt, kde je pokožka obzvláště jemná a křehká. postupem času vznikají kožní defekty, vrásky a pigmentové 
skvrny, pevný dekolt ochabuje.
LpG® světový expert na péči o pokožku s 30letou zkušeností představuje novou cílenou terapii pro partie dekoltu 
a poprsí, která efektivně řeší všechny problémy současně (zpevnění, vyplnění, anti-aging, kvalitu pokožky) pomocí 
nejnovější technologie NEW Endermolift™. 

Cílená, rychlá a efektivní péče
ošetření v délce 25 minut s použitím patentovaných terapeutických  
hlavic Ergolift umožní :
• vyplnit tkáně v oblasti hrudníku
• posílit kožní strukturu
• vyplnit vertikální vrásky
• vyhladit a zpevnit pokožku dekoltu a krku

100% přirozený efekt
NEW Endermolift™ přirozeně obnovuje produkci látek nezbytných pro omlazení 
pleti: kolagen (+23%*) pro zpevnění  pokožky, elastin (+46%*) pro pružnost a kyselina 
hyaluronová (+80%*) pro hydrataci a vyplnění, jež jsou nezbytné pro zachování 
mladistvého vzhledu dekoltu a poprsí.

Endermolift™ a LpG®  kosmetika: + 50%** anti-aging efekt!
Díky účinnému působení proti vráskám, okamžitému liftingovému efektu a zpevnění 
pokožky je řada LpG® kosmetiky ideálním doplňkem přístrojového ošetření NEW 
Endermolift™ « Dekolt ». LpG® kosmetika je vhodná pro profesionální aplikaci i domácí 
použití. obsahuje vysokou koncentraci aktivních látek včetně exkluzivního LpG anti-
aging komplexu, speciálně vyvinutého pro větší efekt ošetření Endermolift™.

Již od prvního ošetření je dekolt vyhlazený, pokožka jemnější a hluboce hydratovaná. 
po několika ošetřeních budou nejen eliminovány vrásky, ale váš dekolt bude zpevněný 
a obnoví své krásné přirozené křivky. 

LpG terapie s aplikací LpG® kosmetiky:
Endermolift celkové ošetření “Dekolt a poprsí”:  30 minut 
Endermolift cílená péče “Dekolt”:   15 minut 

*2013 Humbert study.
**2014 Humbert study.

seznam center vybavených LpG přístroji: www.kpmedical.cz
více informací:

 www.lpgsystems.com


