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Η εταιρεία LPG Systems, μό-
λις κυκλοφόρησε δύο νέ-
ες εκδόσεις του συστήματος 

Cellu M6. Ο Arnaud Fuster, Διευ-
θυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της 
LPG, μας λέει: “τα νέα συστήματα 
της LPG αποτελούν μια πραγματι-
κή τεχνολογική πρόοδο και ανα-
πτύχθηκαν στους εξής δύο άξο-
νες: α) τη συνολική αναθεώρηση 
των τεχνολογικών στοιχείων του 
συστήματος, η οποία και επέφερε 
ταχεία εξέλιξη και β) τη βελτίωση 
της εργονομίας, όπως όλα τα σύγ-
χρονα προϊόντα υψηλής τεχνολο-
γίας.” Η νέα γενικότερη ιδέα του 
Cellu M6 ενισχύει τις δυνατότητες 
της θεραπείας με νέα πρωτόκολλα, 
το περιβάλλον ελέγχου και χειρι-
σμού του συστήματος, καθώς και 
τον ρόλο και τη δεξιοτεχνία του 
χειριστή. 

Όλα τα εξαρτήματα των συστημά-
των είναι καινούρια. Η συνολική από-
δοση έχει βελτιωθεί μέσω ενός νέου 
συστήματος ρύθμισης της αναρρόφη-
σης και μέσω της προσθήκης αισθη-
τήρων, με επιπλέον αποτέλεσμα τη 
μεγαλύτερη ακρίβεια και τον καλύ-
τερο συντονισμό της θεραπείας με τις 
ρυθμίσεις, που επιλέγει ο ίδιος ο χει-
ριστής. Το διαδραστικό στοιχείο χειρι-
στή-συστήματος αποτελείται, πλέον, 
από μία πλατφόρμα τύπου ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή με οθόνη αφής. Αυτό 
προσφέρει μια πολύ σημαντική δυνα-
τότητα για μελλοντικές αναβαθμίσεις 
του λογισμικού του συστήματος και 
ιδιαίτερα για περαιτέρω ενσωματώσεις 
νέων πρωτοκόλλων θεραπείας. Τώρα, 
ο χειριστής μπορεί απλά να καθοδη-
γείται από τον ενσωματωμένο υπο-
λογιστή. Ουσιαστικά είναι σαν να έχει 
δίπλα του ένα βοηθό καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της θεραπείας.

Η νέα σειρά Cellu M6 αποτελείται 
από τα συστήματα: Cellu M6 Integral 
και Cellu M6 Endermolab. Ο Διευθυ-
ντής Έρευνας και Ανάπτυξης της LPG, A. 
Fuster, μας λέει: “θέλαμε το Integral, 
να διατηρήσει την οπτική ταυτότητα του 

Cellu M6 (αν και το δεύτερο δημιουρ-
γήθηκε πριν 23 χρόνια!), προκειμένου 
το νέο σύστημα να είναι άμεσα ανα-
γνωρίσιμο ... αλλά με τη νέα έκδοση 
να ζυγίζει 20 κιλά λιγότερο! Σκοπός 
μας ήταν να μειωθεί το οπτικό ‘εκτό-
πισμα’ της κεντρικής πλατφόρμας και 
να τονιστεί ιδιαίτερα η παρουσία των 
κεφαλών θεραπείας και του λογισμι-
κού. Το νέο αυτό σύστημα ανασχεδι-
άστηκε με κεντρική ιδέα η τελική του 
μορφή να παραπέμπει στις καμπύλες 
του γυναικείου σώματος”.

Και συνεχίζει ο κύριος Fuster: “Η 
δεύτερη, δε, νέα έκδοση του Cellu 
M6, που ονομάζεται Endermolab, απο-
τελεί μια πιο εντυπωσιακή και πραγ-
ματικά πρωτοπόρα καινοτομία με ιδι-
αίτερα μινιμαλιστικό σχεδιασμό!” Το 
Endermolab έχει σχεδιαστεί με τη μορ-
φή ενός κρεβατιού θεραπείας και με 
την τεχνολογική πλατφόρμα τοποθε-
τημένη σε έναν κύβο ενσωματωμένο 
κάτω από το ίδιο το κρεβάτι. Έτσι, ο 
χώρος δαπέδου, που καταλαμβάνει το 
σύστημα, είναι πολύ λιγότερος.

Επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη στα 
νέα συστήματα είναι ότι δώσαμε έμφα-
ση στη βελτίωση των ενσωματωμένων 
πρακτικών θεραπείας του προσώπου 
με την ανάπτυξη ενός σωλήνα, που 
είναι ελαφρύτερος και πιο ευέλικτος, 
διευκολύνοντας, έτσι, ακόμα πιο πο-
λύ τη θεραπεία για τους χειριστές. Καθ 
'όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και 
της ανάπτυξης των δύο νέων συστημά-
των, καθώς και όλου του εύρους των 
κεφαλών θεραπείας τους, είχαμε μια 
πολύ στενή επαφή και συνεργασία με 
αρκετούς από τους ίδιους τους επαγ-
γελματίες, προκειμένου να κατανοή-
σουμε σε βάθος τις ανάγκες τους. Οι 
δε κριτικές και τα σχόλια αυτών ελή-
φθησαν σημαντικά υπόψη για την τε-
λειοποίηση των συστημάτων και παρά 
τους περιορισμούς των κανονισμών, εί-
μαστε παραπάνω από ενθουσιασμένοι 
με τα τελικά αποτελέσματα”. 

Επιπλέον, η νέα κεφαλή θεραπεί-
ας σώματος "Ergodrive" σχεδιάστη-
κε ειδικά για να βελτιώσει την απο-

τελεσματικότητα και την ταχύτητα της 
θεραπείας, καθώς, επίσης, και για την 
πιο άνετη χρήση από πλευράς επαγ-
γελματία. Αυτή η κεφαλή δέχεται το 
νέο Keymodule 80 χιλιοστών, που επι-
τρέπει στους ιστούς να ‘γραπώνονται’ 
περισσότερο από 50% (βλ. παρακά-
τω νέα μελέτη Prof. Max Lafontan) σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες κεφαλές 
και να θεραπεύονται πιο επιτυχημένα 

και με μεγαλύτερη ευκολία. Συνεπώς, 
η θεραπεία βελτιστοποιείται, καθώς η 
πιο εν τω βάθει διέγερση των κυττά-
ρων δίνει ακόμα καλύτερα αποτελέ-
σματα. Αυτό, βέβαια, εγγυάται ακόμη 
πιο ικανοποιημένους ασθενείς, που με 
το Ergodrive απολαμβάνουν πολύ πε-
ρισσότερο και την ίδια τη θεραπεία. Και 
συμπληρώνει ο κύριος Fuster:  “Η πε-
ριστροφή του κάτω μέρους της κεφα-
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Πλατφόρμα Τύπου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με Οθόνη Αφής

Νέο Σύστημα Cellu M6 Integral Νέο Σύστημα Cellu M6 Endermolab

Νέα Κεφαλή "Ergodrive"

   Νέο Keymodule 80 χιλ. για 
δύο φορές πιο εν τω βάθει 
θεραπεία

   Μεγαλύτερη αναδίπλωση του 
λιπώδους ιστού, που προσφέ-
ρει 50% περισσότερη λιπο-
διάλυση

   Πιο ενισχυμένες θεραπευτικές 
συνεδρίες και ακόμη καλύτε-
ρα αποτελέσματα

   Εγγυημένα πιο ευχάριστη και 
άνετη θεραπεία για τον ασθενή 
με πιο μακροπρόθεσμα απο-
τελέσματα
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λής Ergodrive προέρχεται ακριβώς από 
τη δική μας παρατήρηση και ανάλυση 
των κινήσεων του χειριστή. Πρώτα απ 
'όλα, προσθέτοντας νέα εργοδυναμι-
κά χαρακτηριστικά στην κεφαλή των 
συστημάτων Integral και Endermolab, 
καταργήθηκε η ένταση και η κούραση 
από πλευράς χειρισμού και δεύτερον 
επετράπη η διεύρυνση των “μανού-
βρων” της κεφαλής. Αυτό μας έδωσε 
τη σαφή δυνατότητα να αναπτύξουμε 
εντελώς νέα πρωτόκολλα θεραπείας, 
που ακολουθούν τις γραμμές και τις κα-
μπύλες του σώματος με ακόμη μεγα-

λύτερη ακρίβεια”.  Υπάρχει, επίσης, η 
νέα κεφαλή TR50, ειδικά σχεδιασμένη 
για θεραπευτική χρήση. Πολλαπλασι-
άζει επί δέκα το εύρος της θεραπευτι-
κής δράσης του συστήματος, προκει-
μένου να δώσει ακόμη πιο θεαματικά 
αποτελέσματα σε περιπτώσεις ουλών 
και ινώσεων. 

Οι κεφαλές θεραπείας Lift για το πρό-
σωπο έχουν και αυτές εξελιχθεί και 
πλέον διαθέτουν νέα πτερύγια, που 
προσαρμόζονται σε διαφορετικούς τύ-
πους δέρματος για θεραπείες μεγαλύ-
τερης ακρίβειας.

Οι λειτουργίες των κεφαλών σώματος:
•  Το Roll’In ενεργοποιεί τη διαδικασία της λιπόλυσης στο λιποκύτταρο, διασπώντας και 

απελευθερώνοντας λιπαρά οξέα.
•  Το Roll’Out διεγείρει τους ινοβλάστες, ενισχύοντας τη δομή του κολλαγόνου και των 

ινών ελαστίνης, τονώνοντας και συσφίγγοντας το δέρμα.
•  Το Roll’Up αποδιοργανώνει τις λιποκυψέλες και ελαστικοποιεί τα διαφραγμάτια, λειαί-

νοντας την κυτταρίτιδα.
Νέες Κεφαλές “Lift” 

Οι λειτουργίες των κεφαλών προσώπου:
•  Η γρηγορότερη κίνηση των πτερυγίων (ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟ LIFT στα 16 HZ) παρέχει έντονη 

μηχανική διέγερση των ινοβλαστών για νέα παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης και 
είναι η ιδανικότερη κίνηση για ώριμα δέρματα και για την ανόρθωση του χαλαρωμένου 
περιγράμματος του προσώπου. 

•  Το γρήγορο πρόγραμμα (ΓΡΗΓΟΡΟ LIFT στα 8 HZ) στοχεύει στο χαλαρό και με ρυτίδες 
δέρμα, αναζωογονώντας την κουρασμένη του χροιά.

•  Η αργή ένταση (ΑΡΓΟ LIFT στα 4 HZ) στοχεύει στο κατακρατημένο από υγρά και παχύ 
δέρμα (οιδηματώδες). 

Αδυνάτισμα  Σύσφιγξη Λιπογλυπτική

   Ελαφρύτερη κεφαλή θεραπείας για μεγαλύτε-

ρη ακρίβεια

   Πιο σταθερή αναδίπλωση του δέρματος για 

ακόμη πιο δυναμική κυτταρική διέγερση

   Νέο ειδικά κατασκευασμένο “Lift” με δυνατότητα 

προσαρμογής σε διαφορετικούς τύπους δέρματος 

(Lift Regular για δέρματα από κανονικά μέχρι χο-

ντρά και Lift Sensitive για ευαίσθητα δέρματα)

Σύσφιγξη Λείανση Λεπτών Ρυτίδων Παροχέτευση

Η μηχανική διέγερση της λιπόλυσης
Η πρωτοπόρος μηχανική δράση του Lipomassage™ 

που ασκείται στην επιφάνεια του δέρματος επιφέρει 
βιοχημικές αντιδράσεις. Αυτή η φυσιολογική διαδικα-
σία, που ονομάζεται μηχανική μεταγωγή μηνυμάτων 
(“mechanotransduction”), διεγείρει τα λιποκύτταρα, 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απελευ-
θέρωσης του τοπικού λίπους και μείωσης της κυτταρί-
τιδας. Η τεχνική αυτή εξαφανίζει από τις περιοχές που 
στοχεύουμε το επίμονο λίπος, που είναι ανθεκτικό σε 
δίαιτα και φυσική άσκηση.

Τα συστήματα Cellu M6 της LPG επιδρούν σημαντικά 
στο να επανεκπαιδεύσουν τα λιποκύτταρα και τον ίδιο 
τον οργανισμό να λειτουργήσει και πάλι όπως παλιά, 
ανανεώνοντας τις επιβραδυμένες κυτταρικές διαδικα-
σίες. Τέσσερα είναι,  λοιπόν, τα κύρια αποτελέσματα 
αυτής της θεραπείας: α) το επίμονο λίπος απομακρύ-
νεται, β) το περίγραμμα ανασχηματίζεται, γ) το δέρ-
μα συσφίγγεται και ανασηκώνεται και δ) η κυτταρίτι-
δα λειαίνεται.

Αυτό που κάνει ακόμα πιο σημαντική αυτή τη θερα-
πεία είναι ότι κάθε άτομο αποτελεί μια ξεχωριστή περί-
πτωση και η θεραπεία προσαρμόζεται πάντοτε και μό-
νο σύμφωνα με τις ανάγκες και τη μορφολογία αυτού. 
Τα νέα συστήματα, δε, χρησιμοποιούν και μία νέα μέ-

θοδο αξιολόγησης της μορφολογίας αυτής. Επίσης, τα 
προηγούμενα πρωτόκολλα έχουν εξελιχθεί σημαντικά 
με ένα νέο ευρύτατο φάσμα θεραπειών, που αναπτύ-
χθηκε πρόσφατα από το τμήμα Έρευνας της LPG και τα 
οποία προτείνουν ακόμη πιο εξειδικευμένες λύσεις σε 
κάθε πρόβλημα.  Με τη νέα κεφαλή Ergodrive, που 
διαθέτει περιστρεφόμενη βάση, η τεχνική και τα απο-
τελέσματα της θεραπείας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, 
καθώς τώρα μπορούμε να προσεγγίσουμε εκείνα τα 
ευαίσθητα σημεία του σώματος, που πριν αποφεύγα-
με λόγω δυσκολίας (π.χ. εσωτερικά των μηρών, γλου-
τιαία πτυχή, κλπ.). Η νέα αυτή κεφαλή έχει ενισχύσει 
κατά πολύ και την αίσθηση του ίδιου του μασάζ. Τέ-
λος, ακόμη μία σημαντική αλλαγή είναι η μεγάλη έμ-
φαση που δόθηκε πλέον σε θέματα χαλάρωσης του 
δέρματος. Για αυτό το λόγο, μετά το τέλος κάθε συ-
νεδρίας και ανεξάρτητα με το πιο πρωτόκολλο επιλέ-
γουμε να εφαρμόσουμε, προστέθηκε και ένα επικου-
ρικό πρωτόκολλο Σύσφιγξης, που ονομάζεται “Body 
Anti-aging”.

Φροντίδα Σώματος
Θεραπεία Αδυνατίσματος Lipomassage™  μέσω της διέγερσης 

του λιποκυττάρου για την απελευθέρωση του παγιδευμένου λίπους
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LIPOMASSAGE TOTAL CARE

ΔΡΑΣΗ

Αδυνατίζει τα σημεία όπου υπάρχει επίμονο λί-

πος (άνω και κάτω μέρος τους σώματος), λειαί-

νει το φαινόμενο της «φλούδας του πορτοκα-

λιού» και επαναπυκνώνει το δέρμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πιο αδύνατη και σμιλευμένη σιλουέτα, πιο σφιχτό δέρμα.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΛΙΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑ 50%2

 ANDROID LIPOMASSAGE TREATMENT
(Στομάχι, πλάτη και άνω άκρα)

ΔΡΑΣΗ

 Αδυνατίζει το πάνω μέρος του σώματος και αντι-

μετωπίζει σε βάθος τις λιποαποθήκες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Πιο αδύνατο κάτω μέρος της περιοχής του στομάχου, πιο αδύνατη μέση και πιο το-

νωμένα άνω άκρα.

  GYNOID LIPOMASSAGE TREATMENT 
(γοφοί, γλουτοί και πόδια)

ΔΡΑΣΗ

Αδυνατίζει τα saddlebags και τους μηρούς 

και λειαίνει την κυτταρίτιδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σμιλευμένοι γλουτοί και πόδια.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4,3 ΕΚ. ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗΡΩΝ1

LPG CELLULITE SMOOTHING TREATMENT
(στοχευμένες περιοχές)

ΔΡΑΣΗ

Διαλύει το αποθηκευμένο λίπος, λειαίνει την 

κυτταρίτιδα, ελαστικοποιεί τα διαφραγμάτια 

και άρει την τάση αυτών, αλλά και επανα-

πυκνώνει το δέρμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείωση της κυτταρίτιδας, πιο σφιχτό δέρμα.

Μετά την ηλικία των 25, τα επίπεδα 
κολλαγόνου και ελαστίνης, που πα-
ράγουν τα κύτταρα της νεότητας (οι 

ινοβλάστες), μειώνονται. Επιπλέον, ο δερμα-
τικός ιστός χάνει τη συνεκτικότητά του και τα 
πρώτα σημάδια γήρανσης (ρυτίδες, χαλάρωση 
του περιγράμματος του προσώπου και θαμπή 
όψη) κάνουν την εμφάνισή τους. Η αποκλειστι-
κή τεχνική αντιγήρανσης Endermolift® της LPG 
χρησιμοποιεί τη διαδικασία της μηχανικής με-
ταγωγής μηνυμάτων (“mechanotransduction”) 
προκειμένου να διεγείρει τους ινοβλάστες και 
να αναπυκνώσει τους ευαίσθητους ιστούς της 
περιοχής του προσώπου, του λαιμού και του 
ντεκολτέ. Αυτή η εν τω βάθει  δράση στον ιστό 
επανα-ενεργοποιεί την παραγωγή ινών κολλα-
γόνου και ελαστίνης για μακροπρόθεσμα απο-
τελέσματα αντιγήρανσης.

Έρευνες έδειξαν ότι το δέρμα ανανεώνεται και συ-
σφίγγεται, οι ρυτίδες λειαίνονται και η φυσική λάμψη 
της χροιάς του δέρματος αποκαθίσταται. Πιο συγκε-
κριμένα, παρουσιάστηκε μείωση 43% του βάθους 

των ρυτίδων, 53% μείωση της δερματικής χαλά-
ρωσης και 48% μείωση της συσσώρευσης λίπους 
μεταξύ των κυττάρων  (REVUZ J., Nouv. Dermatol., 
2002: 335-342).

Αυτό που κάνει πολύ σημαντική και τη θεραπεία 
του προσώπου είναι ότι και εδώ πριν την έναρξη 
των συνεδριών προηγείται μια προκαταρκτική δια-
δικασία αξιολόγησης, όπου κάθε άτομο εξετάζεται 
και αξιολογείται σύμφωνα με τους προσωπικούς 
του στόχους, τις ανάγκες του και την προδιάθεση 
γήρανσης βάσει του μορφότυπού του (πάχος δέρ-
ματος, χαλάρωση, κλπ.). Επίσης, και για την τεχνική 
Endermolift® το τμήμα Έρευνας της LPG ανέπτυξε 
ευρέως τα προηγούμενα πρωτόκολλα, προκειμέ-
νου ο χειριστής να είναι σε θέση να δίνει ακόμη 
πιο εξειδικευμένες λύσεις (ενεργοποίηση της λάμ-
ψης του προσώπου, περίγραμμα ματιών, σύσφιγ-
ξη δέρματος, λείανση ρυτίδων και αδυνάτισμα του 
περιγράμματος του προσώπου) σε κάθε πρόβλημα 
που προκύπτει. Για τις παραπάνω εφαρμογές απαι-
τούνται 8-15 συνεδρίες των 15-40 λεπτών ανάλο-
γα με το είδος της θεραπείας.

Φροντίδα Προσώπου
Θεραπεία Αντιγήρανσης Endermolift® μέσω της διέγερσης των ινοβλαστών 

για την ενεργοποίηση των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης

Νέα εξειδικευμένα πρωτόκολλα Lipomassage™

1

3

2

4

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

35 min

35 min

35 min

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

35 min
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LPG DRAINING TREATMENT – AQUEOUS CELLULITE
(γοφοί και πόδια)

ΔΡΑΣΗ

Διεγείρει ενεργά την παροχέτευση και λειαίνει 

την κυτταρίτιδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείωση της κυτταρίτιδας, σμιλευμένα πόδια.

ENDERMO DRAINING TREATMENT – LIGHT LEGS

ΔΡΑΣΗ

Διεγείρει την αιματική κυκλοφορία και προσφέρει άμεσα ένα αίσθημα 

χαλάρωσης και ευεξίας (Σύνδρομο Κουρασμένων Κάτω Άκρων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σμιλευμένα, ελαφρύτερα και πιο αδύνατα πόδια.

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 38%4

LPG FIRMING AND CONTOURING TREATMENT
(στοχευμένες περιοχές)

ΔΡΑΣΗ

Αναπυκνώνει το δέρμα εις βάθος, ενεργο-

ποιώντας την παραγωγή κολλαγόνου και 

ελαστίνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σφριγηλή σιλουέτα, πιο σφιχτό δέρμα.

ΑΝΑΠΥΚΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 240%2 

5

7

6

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

LIPOMASSAGE TREATMENT  (35 min)

ΔΡΑΣΗ
Αδυνατίζει τις κλασικές περιοχές εναπόθεσης λίπους των αντρών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιο αδύνατη μέση και κοιλιά, πιο σφιχτό δέρμα.

GLOWING COMPLEXION LIFT TREATMENT 

ΔΡΑΣΗ
Αναζωογονεί την κουρασμένη και θολή όψη του 

προσώπου, που προκαλεί το στρες, το κάπνισμα 

και άλλοι συναφείς λόγοι, επιφέροντας οξυγό-

νωση στο δέρμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βελούδινα απαλό δέρμα και λαμπερή χροιά στο πρόσωπο.

COLLAGEN ACTIVATOR FIRMING TREATMENT

ΔΡΑΣΗ
Συσφίγγει το δέρμα, πυκνώνοντάς το σε βάθος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενισχυμένα ζυγωματικά, ανανεωμένο και σμιλευ-

μένο περίγραμμα προσώπου.

ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΚΑΤΑ 53%1

DENSIFYING ANTI-WRINKLE TREATMENT

ΔΡΑΣΗ
Στοχεύει σε κάθε λεπτή ρυτίδα ξεχωριστά και τις 

ξαναγεμίζει με φυσικό τρόπο και εκ των έσω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιο λείο δέρμα για ένα πιο νεανικό πρόσωπο 

που διατηρεί τις φυσικές του εκφράσεις.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΙΝΟΠΑΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑ 43%1

*Αποτελέσματα ορατά μετά από 6-8 εβδομάδες με τη θεραπεία Lipomassage

1)  ORTONNE JP.: Treatment of cellulite: Effectiveness and sustained effect at 6 months with Endermologie® 
demonstrated by several quantitative evaluation methods. Nouv. Dermatol. 2004; 23: 261-269. 

2)   LAFONTAN M.: Evaluation of the effects of LPG® Technique on lipolysis and gene expression using respectively 
microdialysis and DNA microarray technologies. Clinical Investigation Center, Toulouse Hospital, France. Research 
Report 2009. 

3)   BONELLI R. Evaluation of the body water distribution by impedancemetry after Endermologie® sessions. 22nd 
Congress of the Italian Society of Aesthetic Medicine; April 6-8, 2001; Rome, Italy.

 4)   INNOCENZI D.: Cutaneous modifications induced by the LPG® Technique via image analysis. DermoCosmetologia 
Anno II, n°1 – Gennaio/Marzo 2003; p.9-15. 

EYE LIFT TREATMENT

ΔΡΑΣΗ
Μειώνει τις λεπτές ρυτίδες γύρω από τα μάτια, 

αποσυμφορεί τα πρησμένα μάτια και σβήνει 

τους μαύρους κύκλους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μία ανανεωμένη και νεανική όψη όλης της περιοχής γύρω από τα μάτια.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ “ΠΟΔΙ ΤΗΣ ΧΗΝΑΣ” ΚΑΤΑ 30%1

Πρωτόκολλο για άντρες

Νέα εξειδικευμένα πρωτόκολλα Endermolift®
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ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*
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35 min
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20 min
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FACE SLIMMING LIFT TREATMENT

ΔΡΑΣΗ
Αδυνατίζει το διπλοσάγονο και γενικότερα το κά-

τω μέρος του προσώπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σμιλευμένο περίγραμμα προσώπου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΣΑΓΟΝΟΥ ΚΑΤΑ 48%1

DETOX ENERGIZING LIFT TREATMENT 15 min 

ΔΡΑΣΗ 
Αναζωογονεί την κουρασμένη και θολή όψη του προ-

σώπου, που προκαλεί το στρες, το κάπνισμα και άλλοι 

συναφείς λόγοι, επιφέροντας οξυγόνωση στο δέρμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανανεωμένο πρόσωπο σε 15 μόλις λεπτά.

CELLULAR REGENERATION LIFT TREATMENT 40 min

ΔΡΑΣΗ
Ολοκληρωτική θεραπεία αντιγήρανσης για το πρόσωπο και το λαιμό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιο τονωμένος και σφριγηλός λαιμός, καθώς και πιο νεανικό πρόσωπο.

* Αποτελέσματα ορατά μετά από 8 συνεδρίες με τη θεραπεία 
Endermolift.

1)  REVUZ J. “Clinical and histological effects of the Lift6® device used on facial skin ageing.” 
Nouv. Dermatol., vol. 21, 2002; 335-342. 

2)  LAFONTAN M.: Evaluation of the effects of LPG® Technique on lipolysis and gene expression 
using respectively microdialysis and DNA microarray technologies. Clinical Investigation Center, 
Toulouse Hospital, France. Research Report 2009.

EYE LIFT TREATMENT 20 min

ΔΡΑΣΗ
Μειώνει τις ρυτίδες γύρω από τα μάτια, αποσυμ-

φορεί τα πρησμένα μάτια και σβήνει τους μαύρους 

κύκλους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μία ανανεωμένη και νεανική όψη.

EXPERT FACIAL SLIMMING TREATMENT  30 min

ΔΡΑΣΗ
Αδυνατίζει το διπλοσάγονο και το κάτω μέρος του 

προσώπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ένα πιο σμιλευμένο περίγραμμα προσώπου.

CELLULAR REGENERATION LIFT TREATMENT

ΔΡΑΣΗ
Ολοκληρωτική θεραπεία αντιγήρανσης για το 

πρόσωπο, το λαιμό  και το ντεκολτέ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιο νεανικό πρόσωπο, σφριγηλός και τονωμέ-

νος λαιμός και λείο ντεκολτέ.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 240%2
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ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ*

Πρωτόκολλα για άντρες

Νέα Επιστημονική Μελέτη του Καθηγητή Max Lafontan

Η μελέτη έγινε το 2009 
για λογαριασμό της 
LPG και διεξήχθη στο 

Κέντρο Κλινικών Ερευνών 
του Κεντρικού Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου της Τουλού-
ζης. Οι θεραπείες έγιναν από 

έναν γιατρό, ειδικευμένο στην τεχνική της LPG 
με τη νέα κεφαλή Ergodrive. 

Ο αντικειμενικός σκοπός της έρευνας ήταν να αξι-
ολογηθεί η σημασία αυτής της τεχνικής ως προς την 
κινητοποίηση των λιπιδίων σε σχέση με τη γονιδι-
ακή προδιάθεση, συγκρίνοντας την κατάσταση του 
λιπώδους ιστού πριν και μετά από θεραπεία 12 συ-
νεδριών. 

Για όλο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι 
αξιολόγησης: α) η microdialysis (εμείς μαζί με τον 
Καθηγητή Arner στη Σουηδία είμαστε οι μόνοι στον 
κόσμο που κατέχουν αυτή την τεχνική αξιολόγη-
σης) και β) η τεχνολογία DNA microarray. Από όσο 
γνωρίζω, η LPG είναι ο μόνος κατασκευαστής στην 
αγορά, που διεξάγει αυτού του είδους την ουσιώ-
δη έρευνα» μας λέει, τελειώνοντας, ο Καθηγητής 
Max Lafontan. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

•  Η λιπολυτική αντίδραση του λιπώδους ιστού αυ-
ξάνεται κατά 50% και επίσης σχετίζεται και με το 
φαινόμενο της αγγειοδιαστολής.

 •  Δράση στους ινοβλάστες: Αύξηση του φαινομέ-
νου της προ-κολλαγονογένεσης κατά 240% και 
του φαινομένου της προ-ελαστινοποίησης των 
ινών κατά 160%! 

•  Έντονη επίδραση στη γονιδιακή επιρροή: Η ταυ-
τότητα των γονιδίων έχει ήδη εξακριβωθεί.  Αυτή 
η εξακρίβωση απαιτεί ένα πολύ μεγάλο διάστη-
μα, καθώς χρειάζεται να εστιάσουμε στη βιολογι-
κή τους διαδρομή και όχι στα ίδια τα γονίδια που 
επιλέγονται ένα προς ένα. 
Η αξιολόγηση στις επιδράσεις της θεραπείας της 

LPG, Endermologie®, κατά τη διαδικασία της λιπόλυ-
σης, έγινε με εργαστηριακές μετρήσεις μικροδιάλυ-
σης “in situ” σε γλουτο-μηριαίο επίπεδο και βάσει 
των γονιδιακών μεταβολών.” Lafontan/2009.

Cellu M6® Integral / Cellu M6® Endermolab 
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ... για ομορφιά 

γεμάτη υγεία και διάρκεια 

Ορατά αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα: με το 

νέο επίπεδο αποτελεσματικότητας, κάθε μία από τις 
συνεδρίες της θεραπείας έχει εμπλουτιστεί. Η εξέλι-
ξη της τεχνικής απλοποιεί τη θεραπεία (τα νέα συ-

MICRODIALYSIS DNA MICROARRAY

ΠΡΊΝ ΜΕΤΑ

30 min
40 min

«



στήματα είναι πιο διαδραστικά και διευκολύνουν τον 
χειριστή) και αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότη-
τα της θεραπείας στο δέρμα και τη σιλουέτα. 

Αποτελέσματα που διαρκούν: χάρη σε ένα πρό-
γραμμα επανεκπαίδευσης των κυττάρων. Μετά από 
την αρχική θεραπεία των έξι συνεδριών (για το σώμα) 
ή οκτώ (για το πρόσωπο) η συντήρηση με μία συνε-
δρία τον μήνα, επιφέρει ακόμη πιο μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. 

Φυσικό αποτέλεσμα: Τα νέα συστήματα Cellu M6 
Integral και Cellu M6 Endermolab αποτελούν ξεκά-
θαρη υπόσχεση για πιο αδύνατα σώματα και πιο ανα-
νεωμένα πρόσωπα, που διατηρούν την αρμονικότητα 
και τη φυσική τους όψη.

Εγγυημένα αποτελέσματα: Τα νέα συστήματα εγ-
γυώνται πιο απολαυστικές θεραπείες και ακόμη πιο 
ποιοτικά αποτελέσματα! Τα ίδια τα συστήματα μέσω 
της αλληλεπίδρασης και του εξελιγμένου ενσωματω-
μένου ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτουν, κα-
θώς και εξαιτίας των ολοκληρωμένων πρωτόκολλων 
που φαίνονται βήμα προς βήμα στην οθόνη αφής του 
υπολογιστή, αποτελούν τον τέλειο βοηθό του χειρι-
στή και εγγυώνται τη σωστή θεραπεία βάσει των αυ-
στηρών κατευθύνσεων και της πατενταρισμένης μεθο-
δολογίας της LPG.

Συνοψίζοντας, αυτό που αλλάζει για το 2010 στην  
LPG είναι η παραγωγή νέων Cellu M6 συστημάτων με 
δύο νέα μοντέλα εξελιγμένου σχεδιασμού και με βελτι-

ωμένες και πιο αποτελεσματικές τεχνικές θεραπείας τό-
σο για το σώμα (Lipomassage™) όσο και για το πρό-
σωπο (Endermolift®). Λέγοντας, πλέον, Endermologie® 
εννοούμε το παγκοσμίου φήμης εμπορικό σήμα, που 
ορίζει την ευρεία έννοια της απαράμιλλης τεχνικής της 
LPG και της επιστήμης της κυτταρικής διέγερσης, που 
διαθέτει κατά αποκλειστικότητα ο κατασκευαστικός οί-
κος LPG.

Επιπλέον, σε μια σύντομη προσπάθεια να συγκρί-
νουμε τα νέα συστήματα με το παλαιότερο Cellu M6 
Keymodule [2], που και αυτό όπως και τα δύο καινού-
ρια διαθέτει τόσο τη θεραπεία του προσώπου όσο και 
του σώματος, χωρίσαμε τις διαφορές σε αυτές που αφο-
ρούν α)τον ασθενή και β) τον χειριστή. 

Ακολούθως, για τον πελάτη έχουμε: α) άμεση αί-
σθηση διαφοράς στο σώμα και στο πρόσωπο του/
της αμέσως μετά το τέλος της πρώτης κιόλας συνεδρί-
ας, β) μεγαλύτερη ικανοποίηση, γ) γρηγορότερα απο-
τελέσματα (παρ’ ό,τι ο αρχικός κανόνας για τουλάχι-
στον 6 συνεδρίες δε διαφοροποιείται, καθώς αποτελεί 
το αναγκαίο διάστημα για να αρχίσει να αντιδρά ο ορ-
γανισμός) και δ) ακόμη πιο άνετη και ευχάριστη θερα-
πεία -οι ασθενείς, που το δοκίμασαν ήδη, μας λένε ότι 
αυτό που τους αρέσει ακόμη πιο πολύ είναι πως πλέ-
ον οι κεφαλές έχουν ένα εντελώς ανώδυνο ‘γράπωμα’ 
και πως η όλη διαδικασία της θεραπείας έρχεται ακό-
μη πιο κοντά στην αίσθηση του παραδοσιακού χειρο-
νακτικού μασάζ! 

Από την άλλη πλευρά, για λογαριασμό του επαγ-
γελματία υπάρχει η επιπλέον επιλογή μεταξύ δύο νέ-
ων συστημάτων με ομολογουμένως ανώτερη και και-

νοτόμα σχεδιαστική άποψη, που αυξάνει το κύρος του 
επαγγελματία και της ίδιας της θεραπείας. Πλέον ο χει-
ριστής διαθέτει α) πρωτοπόρα, και άκρως εργονομικά 
εργαλεία για την εφαρμογή της θεραπείας, β) εξελιγ-
μένη τεχνολογία, γ) πιο απλοποιημένο λογισμικό χει-
ρισμού του συστήματος και δ) ενσωματωμένα πρω-
τόκολλα, που αποτελούν ένα ζωντανό βοήθημα στο 
πλευρό του χειριστή και εξασφαλίζουν πλήρως τη σω-
στή επαγγελματική χρήση της θεραπείας.

Τέλος, στην ερώτηση εάν η θεραπεία Endermologie® και 
οι τεχνικές της Lipomassage™ (σώμα) και Endermolift® 
(πρόσωπο) μπορούν να αντικαταστήσουν την Κοσμητική 
Ιατρική, η απάντηση είναι: «έκαστος στο είδος του»! Το 
σίγουρο είναι, όμως, ότι τα συστήματα Cellu M6 απο-
τελούν πλέον μια αναγνωρίσιμη εναλλακτική για κλι-
νικές εφαρμογές. Τα μη-επεμβατικά πρωτόκολλα, που 
διαθέτουν, στοχεύουν και το σημαντικότερο θεραπεύ-
ουν αποτελεσματικά ακόμη και τις πιο δύσκολες πε-
ριοχές είτε με συσσωρευμένο λίπος είτε με άλλου εί-
δους πρόβλημα. 

Επιπροσθέτως, πολλοί δερματολόγοι, πλαστικοί χει-
ρουργοί και άλλων ειδικοτήτων γιατροί χρησιμοποι-
ούν ευρέως τα συστήματα Cellu M6 της LPG ως συ-
μπλήρωμα σε πολλές από τις εφαρμογές τους, όπως 
για παράδειγμα, α) για να θεραπεύσουν περιοχές που 
είναι δύσκολο ή επικίνδυνο να προσεγγίσουν, όπως 
το εσωτερικό των μηρών ή τη γλουτιαία πτυχή και β) 
για να προετοιμάσουν (μαλακώνοντας τους ιστούς) ή/
και να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα μιας λιποα-
ναρρόφησης (αποσυμφορώντας και λειαίνοντας τη χει-
ρουργημένη περιοχή). ID
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