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Endermologia LPG to całkowicie innowacyjna metoda w dziedzinie medycyny estetycznej. Dzięki niemu
zyskujemy pewność, efektywność oraz nowoczesne rozwiązania. Zapewnienie luksusu tak pacjentowi jak i
ekspertowi w gałęzi, wykonującemu zabieg endermologii LPG jest realne dzięki narzędziu LPG Alliance,
opracowanemu przez francuską korporację LPG w ciągu 30 lat. Dzięki wykorzystwaniu innowacyjnych
rozwiązań, endermologia stała się wybitnie efektywna w dziedzinach redukcji cellulitu, ujędrniania skóry i
pozbycia się tkanki tłuszczowej. Endermologia LPG może sprawić, iż zrealizujesz swoje aspiracje o idealnej
sylwetce.

Tak samo jak wiele innych zabiegów pielęgnacyjnych, endermologia zaczyna się od konsultacji z
profesjonalistą z tego sektora. Sprawdzi on, czy nie dotykają nas ograniczenia przed tego typu zabiegiem.
Endermologia LPG będzie w 100% wolna od bólu i komfortowa, a także spokojna dla skóry. Zabieg ten
bazuje na totalnym masażu skóry, a podczas procedury endermologii każdy zainteresowany zostaje
wyposażony w specjalny strój uciskowy. Narzędzie LPG Alliance wyposażone jest w innowacyjną głowicę na
którą składa się zmotoryzowana rolka i klapka. Dzięki zestawieniu opisanych elementów, mamy możliwość
dotarcia do wszystkich fragmentów skóry. Nowoczesny przyrząd LPG Alliance powoduje, że na ten moment
procedura endermologii zamyka się w ok. pół godzinie. Już po pierwszym zabiegu cellulit jest pomniejszony
aż o 6 4%, a ujędrnianie skóry jest większe o 8 6%. Po trzech zabiegach gwarantowane jest uzyskanie
satysfakcjonującego efektu. Koszt jednej sesji endermologii LPG to 370 zł. ENDERMOLOGIA TORUŃ
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