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Endermologia LPG to totalnie innowacyjna metoda w dziedzinie medycyny estetycznej. Łączy w sobie
bezpieczeństwo, skuteczność i nowatorskie rozwiązania. Gwarancja komfortu nie tylko pacjentowi, ale
również ekspertowi w gałęzi, wykonującemu sesję endermologii LPG będzie wykonalne dzięki narzędziu
LPG Alliance, stworzonemu przez francuską firmę LPG w ciągu 30 lat. Dzięki wykorzystwaniu
innowacyjnych metod, endermologia stała się wybitnie efektywna w gałęziach redukcji cellulitu, ujędrniania
skóry oraz zlikwidowania tkanki tłuszczowej. Endermologia LPG spowoduje, że spełnisz swoje marzenia o
wspaniałej sylwetce.
Tak jak w przypadku różnych sesji upiększających, endermologia jest poprzedzana konsultacją ze specjalistą z
tego sektora. Przeanalizuje on, czy nie występują ograniczenia przed poddaniem się zabiegowi. Endermologia
LPG będzie totalnie niebolesna i wygodna, a przy tym przyjazna dla skóry. Bazuje ona na kompletnym
masażu skóry, a podczas procedury endermologii pacjent ma na sobie profesjonalny kostium uciskowy.
Przyrząd LPG Alliance zawiera w nowoczesną głowicę na którą składa się zmotoryzowana rolka i klapka.
Dzięki zintegrowaniu wymienionych elementów, zyskujemy możliwość dotarcia do wszystkich fragmentów
skóry. Innowacyjny sprzęt LPG Alliance powoduje, że w dzisiejszych dniach sesja endermologii zamyka się
w ok. pół godzinie. Już po pierwszym zabiegu cellulit jest zmniejszony aż o 6 3%, a ujędrnianie skóry jest
większe o 7 1%. Po trzech sesjach przyjdą spodziewane efekty. Koszt jednego zabiegu endermologii LPG to
280 złotych. ENDERMOLOGIA TORUŃ
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