
ТЕРАПИИ

ъвременността налага нови изисквания пред самочувствието ни, особено в сфе-
рата на красотата. Оказва се обаче, че за постигането му на преден план излизат 

доказани стари методи, подпомогнати от нови технологии. Методът е ендермология, а апаратът 
– новият патент LPG Cellu M6 Alliance. С него се постигат впечатляващи резултати за красотата на 
тялото и лицето – естествено, неинвазивно, бързо и без болка. Истинска новина, която ме отведе 
в естетичната клиника Skin Line да тествам тази революция за естествената промяна на тялото и 
лицето от LPG, които между другото рядко лансират нов патент. Skin Line е истинска антология 
на присъствието на LPG в България. Специалистите от клиниката познават всички патенти на 
технологията през годините, а професионалистите им са обучени за работа с всеки нов апарат. 
Именно тук ме убедиха, че новият патент LPG Cellu M6 Alliance не може да се сравнява със стари-
те – нивото е съвсем различно. Но в крайна сметка за мен ключовата дума тук е „естественост“, 
каквато трябва да бъде посоката във всички сфери на поддържането на красотата.

ЗАЩО LPG? LPG помага да се справим не с килограмите (те зависят от калориите, които 
приемаме и от физическото натоварване), но е идеален вариант за корекция на обемите. 
Този ефект се усеща след една процедура буквално. Заради лимфния дренаж, който се 
осъществява по време на процедурата, излишните течности се извеждат от тъканите. 
Ще си помислите, че този ефект е постижим и с ръчен масаж. Сравнението е немисли-
мо. Въздействието с LPG също е механично, но за сметка на вакуумно-ролков накрайник 
(изключително усъвършенстван в сравнение с предишните апарати), като контактът му до 
тялото ви минава през тъканта на специален костюм, с който сте облечени по време на 
процедурата. В сравнение с ръчния антицелулитен масаж липомасажът с LPG е доста по-
комфортен и не причинява болка, а за синини е немислимо да говорим. LPG Alliance дава 
възможност да се работи равномерно върху подкожните мазнини според индивидуална 
програма, която отчита проблемните зони и състоянието на съдовете. Няма пречка за ком-
биниране на процедурите с ръчен масаж – първо е добре да направите масаж с LPG, за да 
се отпуснат идеално мускулите и за да се редуцират отоците. Особено често прилагани в 
Skin Line са именно комбинираните процедури между LPG и други технологии като криоли-
полиза и радиочестота. За да поддържате ефекта е достатъчно една процедура в седмицата, 
а в краен случай и една в месеца. Обемите на бедрата ми намаляха след първата процедура, 
а всеки път усещам лекота и прилив на ендорфини. 
Ендермологията е метод, който ефективно намалява 
обема на подкожните мастни клетки и така редуцира 
целулита, моделира контурите на тялото, стяга отпусна-
тата кожа и подобрява структурата й. Мускулатурата ми 
е релаксирана, което носи лекота, а оттук идва и при-
страстяващият ефект към липомасажа с LPG Alliance 
- работи едновременно за елиминиране на маз нините, 
изглаждане на портокаловата кожа и стягане. Стягане, 
изглаждане и намаляване на обиколката се случват 
едновременно, за разлика от предишните поколения 
апарати LPG, при които става последователно. E

С КОНТУРИРА ТЯЛОТО, 
ПОДМЛАДЯВА ЛИЦЕТО
Ако LPG успява да изглади целулита, да 
лиши тялото от излишните му обеми и да 
стегне кожата, то за лицето прави също-
то – изглажда бръчките, стяга кожата и 
изравнява тена. Истински естествен фитнес 
за лице. С помощта на два накрайника, 
адаптирани спрямо отделните му части, се 
отпуска мимическата мускулатура, подобря-
ва се микроциркулацията на кожата. Така 
се стимулират клетките й, което по напълно 
естествен начин събужда производството 
на еластин и колаген. От своя страна това 
води до стягане, коригиране на контура, 
тонизиране и изглаждане на повърхността 
на кожата, което пък означава, че тенът бук-
вално „светва“, тъй като няма неравности, 
които да го помрачават. Малко познат е 
рехабилитационният ефект от LPG за лице – 
кожата идеално се повлиява след различни 
естетични инжекционни процедури (нама-
лява отока, подобрява кръвообращението и 
ускорява регенерацията на тъканите). 
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НОВОТО В LPG 
CELLU M6 ALLIANCE 
• Новият накрайник захваща с 25% 
повече тъкан и по-безопасно. Действията 
за терапевта са много по-улеснени, което 
означава, че умората за него е по-малка. 
• Съвременен дизайн, смарт проследя-
ване на резултатите, по-бърза и мощна 
стимулация на тъканите, по-бърз ефект, 
без болка, персонализирана програма за 
работа. 
• Endermoscan дава възможност за 
постоянно проследяване на сесиите, 
които извършвате, и диагностика по зони 
– така винаги може да проследите как се 
случват промените с контура и с обемите 
ви, както и със самата кожа. 
• Сензор за сканиране на кожната 
тъкан като индивидуален подход – апа-
ратът „взима“ интелигентно решение, 
ба зирано на конкретните проблеми за 
всеки клиент.
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