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Ποιος στοχεύει σήμερα σε θέματα φροντίδας 
και υγείας, διαχωρίζοντας το πνεύμα από το 
σώμα; 

Η απάντηση είναι κανείς. Ο άνθρωπος πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται σαν σύνολο. Ακόμη και αν οι προτεραιότητες αι-
σθητικής και υγείας διαφέρουν από άτομο σε άτομο, ο συν-
δετικός του ιστός αποτελείται από την ίδια ύλη. Οι τεχνικές 
της LPG σκοπεύουν να θεραπεύσουν την αλλαγή των ιστών 
αυτών. Στηριζόμενες στην ίδια εμβιο-μηχανική αρχή, οι πα-
ραπάνω τεχνικές συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του καθενός από εμάς.

Με βάση επιστημονικά αποδεδειγμένες πολυάριθμες κλι-
νικές μελέτες, η LPG ανοίγει νέα μονοπάτια στη θεραπεία 
του ιστού χάρη στο εύρος των συστημάτων της: CELLU M6, 
LIFT 6 και LIPO M6.

Εάν έχετε ακούσει για τη θεραπεία του ιστού, τότε πρέ-
πει ήδη να είστε ήδη οπαδός της σύγχρονης ιατρικής! Στην 
πραγματικότητα, όπως ορίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία του 
2004, η θεραπεία περιλαμβάνει τη «δοσοληψία, παρακο-
λούθηση, μετασχηματισμό, συντήρηση, αποθήκευση και 
κατανομή ιστού και κυττάρων».

Η θεραπεία του ιστού αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 
1913 από το Ρώσο επιστήμονα Filatov και διακρίθηκε τότε 
από την εμφύτευση πλακούντα στο ανθρώπινο σώμα για 
να διεγείρει τις ζωτικές του λειτουργίες. Σήμερα, η θερα-
πεία του ιστού έχει αποτελέσει μέρος της βιο-επιστήμης, η 
οποία ενδιαφέρει όλους τους κλάδους της ιατρικής για τις 
δυνατότητες που προσφέρει στην αποκατάσταση της λει-
τουργικότητας των ιστών.

Όταν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών στα 

κύτταρά μας για σωστή λειτουργία, η θεραπεία 

lPG παρέχει το συνδετικό κρίκο

Πού ξεκινά η αποκατάσταση και πού σταματά;
Η προσπάθεια της αναδόμησης του ιστού με μηχανικά 

μέσα και η επανάκτηση των λειτουργικών του ιδιοτήτων 
δεν είναι άραγε μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της 
δεύτερης χιλιετίας;

Η μηχανοποίηση και η κινητοποίηση του συνδετικού 
ιστού, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη χειρομάλαξη και η θε-
ραπεία ανασήκωσης αποτελούν μορφή θεραπείας, ένα δι-
αφορετικό είδος θεραπείας που βασίζεται σε μη επεμβα-
τικές μεθόδους, μία νέα μηχανική ιατρική η οποία συνδυ-

άζει την πρόληψη με τη θεραπεία και τη λειτουργική απο-
κατάσταση των ιστών μέσω κινητοποίησης.

Από την επιστήμη της μηχανικής στη βιολογία
Τα κύτταρα του σώματός μας είναι αναμφίβολα ένα μεγά-

λο πεδίο σύνθετων βιοχημικών ανταλλαγών. Λαμβάνουν 
πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον και ανταπο-
κρίνονται βιολογικά. Αυτό είναι γνωστό σαν σηματοδότη-
ση – πληροφορία μεταγωγής.

Όταν οι πληροφορίες έρχονται από τους μηχανο-υποδο-
χείς αυτό είναι γνωστό σαν μηχανική μεταγωγή μηνυμά-
των. Είτε σε φυσιολογικές, είτε σε παθολογικές συνθήκες, 
η μηχανοποίηση μπορεί να διεγείρει πολυάριθμα κύττα-
ρα και να τροποποιήσει την παραγωγή διαφόρων στοιχεί-
ων τους όπως πρωτεΐνες από την εξωκυτταρική δομή (κολ-
λαγόνο, ελαστίνη κ.λπ.), παράγοντες ανάπτυξης και φλεγ-
μονής και τη δράση των ενζύμων.

Μια νέα μορφή μηχανικής ιατρικής που 

συνδυάζει την πρόληψη με τη θεραπεία...

Η μηχανική δράση έχει μελετηθεί εργαστηριακά (in vitro) 
ιδιαίτερα στους ινοβλάστες και τα κερατινοκύτταρα. Τα εν-
δοθήλια κύτταρα, επίσης, είναι ευαίσθητα σε μηχανικές πιέ-
σεις που επιβάλλονται από την αιματική ροή. Οποιαδήποτε 
παραλλαγή των πιέσεων αυτών μεταφράζεται σε λειτουρ-
γικές και δομικές αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία. 

Έτσι, οι μηχανισμοί διαβίβασης μηνυμάτων προερχόμε-
νων από τους μηχανο-υποδοχείς παίζουν θεμελιώδη ρό-
λο στη λειτουργικότητα και την αναδόμηση των ιστών. 
Με άλλα λόγια, διασφαλίζουν την παραγωγή κολλαγό-
νου από τους ινοβλάστες, τη διαδικασία επούλωσης, τον 
έλεγχο της αρτηριακής πίεσης κ.λπ.

Από τη μεταγωγή μηχανικών μηνυμάτων στη 
θεραπεία ιστού

Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι η κίνηση είναι ζωή! 
Όταν δεν υπάρχει κίνηση, όμως, υπάρχουν φορές που ο 
ιστός χρειάζεται υποβοήθηση για να λειτουργήσει. Οι δυ-
σκολίες της καθημερινότητας, οι ασθένειες, τα ατυχήματα, 
η προσωρινή κόπωση, η γήρανση και γενικότερα όλες εκεί-
νες οι στιγμές που η μεταγωγή δεδομένων παρενοχλείται 
και επιβραδύνεται...Οι περιπτώσεις ίνωσης, κατακρατήσε-
ων, υπερβολικού πάχους - όλες εκείνες οι στιγμές, δηλα-
δή, που λίγη επιπλέον ώθηση είναι απαραίτητη.

Όταν τα κύτταρα μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν σω-
στά λόγω ελλιπών πληροφοριών, τότε η θεραπεία LPG βο-
ηθά στη σωστή λειτουργία μέσω της μεταγωγής μηχανι-
κών μηνυμάτων. Αυτή η διαβίβαση της μηχανοποίησης και 
της κινητοποίησης του ιστού (motorized rolling, massage, 
lifting - μορφές μηχανικής διέγερσης κατοχυρωμένες ευ-
ρεσιτεχνικά παγκοσμίως από την LPG) ενεργοποιεί τη δρά-
ση των κυττάρων για υπερπαραγωγή ή μείωση των μετα-
βολικών ανταλλαγών.

Η κυτταρική δράση αυτή διεγείρει νέες μοριακές διαδι-
κασίες οι οποίες οδηγούν στην αποκατάσταση των μηχα-
νικών ή τροφικών ιδιοτήτων του ιστού που απαιτούνται για 
την επίτευξη του στόχου: καλή υγεία, ομορφιά, άθληση 
χωρίς κινδύνους, απόλαυση των χόμπι κ.λπ.! Όλα αυτά 
τα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μέσα από δεκάδες κλι-
νικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί από την ιατρική ομάδα 
και το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της LPG στους τομείς 
της υγείας, ομορφιάς, σπορ και ευεξίας.

Η θεραπεία της μηχανοποίησης και της κινητοποίησης 
αποτελεί για τον ιστό ό,τι είναι ο διακόπτης για το λαμπτή-
ρα: τον ανάβει ή τον σβήνει, τον διεγείρει ή τον ηρεμεί, 
τον ενδυναμώνει ή τον χαλαρώνει! Συνδετικός, επιθήλι-
ος, μυϊκός και νευρικός ιστός – όλοι μπορούν να επωφε-
ληθούν από τη θεραπεία, που θα γιορτάσει τα 20α της γε-
νέθλια φέτος. Καλή ηλικία για να της δοθεί επιτέλους ένα 
όνομα – LPG. ID
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Μέχρι πρόσφατα, η αποκατάσταση, η συντήρηση 
και η βελτίωση της λειτουργίας του ιστού 
σχετίζονταν με βιολογικά εμφυτεύματα. 

Σήμερα, ο όρος «Θεραπεία Ιστού» μπορεί πλέον 
να χρησιμοποιηθεί και για τη μη επεμβατική 
θεραπεία LPG. Η εξήγηση φαίνεται πιο κάτω.

Aισθητική Ιατρική

Θεραπεια ιΣΤΟY 

LPG 

θΕΡΑΠΕIΑ lPG

Όλες οι κλινικές έρευνες που έγιναν γύρω από την τεχνική LPG 

σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύουν ότι μετά από μηχανική 

διέγερση:

• Τα λιποκύτταρα αναμορφώνονται

• Οι ινοβλάστες διεγείρονται

• Η εξωκυτταρική δομή αναδιοργανώνεται

• Οι μεταβολικές ανταλλαγές αυξάνονται

• Η κυκλοφορία επιταχύνεται

• Η λεμφική παροχέτευση αυξάνεται

• Η ίνωση του ιστού αίρεται

• Οι φλεγμονές ελέγχονται

• Οι τοξίνες αποβάλλονται
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