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Endermologia LPG to kompletnie nowoczesny sposób na rynku medycyny estetycznej. Łączy w sobie
bezpieczeństwo, efektywność oraz innowacyjne rozwiązania. Zagwarantowanie wygody nie tylko pacjentowi,
ale również ekspertowi w dziedzinie, przeprowadzającego zabieg endermologii LPG jest realne dzięki
przyrządowi LPG Alliance, opracowanemu przez francuską spółkę LPG w trakcie 30 lat. Dzięki zastosowaniu
innowacyjnych rozwiązań, endermologia jest nadzwyczaj skuteczna w kwestiach zmniejszania cellulitu,
ujędrniania skóry i usunięcia warstw tłuszczu. Endermologia LPG może sprawić, iż ziścisz Twoje pragnienia
o nienagannej sylwetce.

Tak samo jak wiele innych czynności pielęgnacyjnych, endermologia jest poprzedzana konsultacją z
ekspertem z z tej gałęzi. Przeanalizuje on, czy nie dotykają nas obostrzenia przed skorzystaniem z zabiegu.
Endermologia LPG będzie totalnie wolna od bólu i komfortowa, a oprócz tego przyjazna dla cery. Zabieg ten
bazuje na całościowym rozmasowywaniu skóry, a w trakcie procedury endermologii Klient zostaje
wyposażony w profesjonalny strój uciskowy. Urządzenie LPG Alliance zaopatrzone zostało w pionierską
głowicę składającą się ze zmotoryzowanej rolki i klapki. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów, dostajemy
możliwość wielowymiarowej penetracji skóry. Nowoczesny przyrząd LPG Alliance sprawia, że obecnie sesja
endermologii trwa zaledwie ok. 30 minut. Już po pierwszej sesji cellulit jest zredukowany o nawet 7 3%, a
ujędrnianie skóry jest większe o 7 1%. Po trzech zabiegach przyjdą spodziewane efekty. Koszt jednego
zabiegu endermologii LPG to 350 złotych. ENDERMOLOGIA TORUŃ
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