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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LPG SYSTEMS

Η εταιρεία LPG δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις, καθώς το πιο δημοφιλές 
της μηχάνημα - το Cellu M6 - έχει καθιερωθεί για τα καλά στον κόσμο 
της ομορφιάς. Ξέρουμε, όμως, πολύ λιγότερα για τον τομέα της εταιρεί-

ας γύρω από τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας, μέσα στα οποία ανήκει και η νέα 
σειρά καλλυντικών της LPG.

Γιατί αποφάσισε η LPG να δημιουργήσει τη δική της σειρά καλλυντικών;
Ως εμπνευστές της θεραπείας Endermologie® και παγκόσμιοι πρωτοπόροι και ηγέτες στη 

θεραπεία ιστού, ήταν φυσικό κάποια στιγμή να αναπτύσσαμε τη δική μας σειρά καλλυντι-
κών. Η άριστη γνώση μας γύρω από το συνδετικό ιστό και η εξειδίκευσή μας όλα αυτά τα 
χρόνια γύρω από το τοπικό αδυνάτισμα και την αντιγήρανση, μας έδωσαν τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουμε μία σειρά βασισμένη στη φήμη μας, την πρωτοποριακή μας δράση, 
τα αποτελέσματα και την τεχνική μας.

Πραγματικά, θέλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση φροντίδας, συνδυ-
άζοντας την επαγγελματική χρήση των συστημάτων μας με τα καλλυντικά της LPG. Επιπλέ-
ον, η δημιουργία καλλυντικών προϊόντων από την LPG, ήρθε για να καλύψει μια μεγάλη 
απαίτηση της ίδιας της αγοράς και των πελατών μας σε Γαλλία και Ευρώπη, που εδώ και 
χρόνια εξέφραζαν την επιθυμία τους για μια εξειδικευμένη σειρά καλλυντικών βασισμένη 
στη φιλοσοφία και τις αποκλειστικές θεραπείες της LPG. Έτσι, μετά από χρόνια επιστημο-
νικής έρευνας και συνεχών δοκιμών, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στο κοινό μας αυ-
τό που έλειπε από τις υπηρεσίες της LPG.

Από τι αποτελείται η σειρά καλλυντικών και ποια είναι τα δυνατά της 
σημεία;

Η Σειρά Τεχνικής Φροντίδας της LPG προέρχεται απευθείας από την ειδίκευσή μας πάνω 
στην κυτταρική διέγερση. Ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, επιλέξαμε 
δρώντα ενεργά συστατικά, που αποδεδειγμένα αναζωογονούν με απόλυτα φυσικό τρό-
πο τις αδρανείς φυσιολογικές διαδικασίες του ανθρώπινου οργανισμού, που είναι υπεύ-
θυνες για τη γήρανση του δέρματος και την τοπική εναπόθεση του λίπους.

Σκοπίμως, επιλέξαμε να αναπτύξουμε μια σχετικά περιορισμένη σειρά καλλυντικών, 
προκειμένου να εστιάσουμε ουσιαστικότερα στην αντιγήρανση και το αδυνάτισμα με τη 
βοήθεια προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερα προϊόντα προσώπου:

Cellular Defense Cream (24ωρη κρέμα για την προστασία του δέρματος από το οξει-
δωτικό στρες).

Pro-Collagen Firming Cream (Εξειδικευμένο προϊόν περιποίησης, που βοηθά στην επα-
νενεργοποίηση των φυσικών μηχανισμών κυτταρικής διέγερσης για δερματική σύσφιγξη 
μεγάλης διάρκειας).

Deep Wrinkle Filler Serum (Ορός υψηλών επιδόσεων, που βοηθά στη δερματική λείαν-
ση ενάντια στις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες).

Total Eye Care (Μεταξένια με ματ αποτέλεσμα κρέμα λείανσης της περιοχής γύρω από 
τα μάτια, που απαλύνει τους μαύρους κύκλους και αποσυμφορεί τις σακούλες)

...και τέσσερα προϊόντα σώματος:

Adipose Cellulite Release Cream [Κρέμα τοπικής λιπώδους κυτταρίτιδας, που ενεργο-
ποιεί τη διαδικασία της λιπόλυσης (αποβολή λίπους)].
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Aqueous Cellulite Detox Serum (Ορός υψηλής συμπύκνωσης, που επανε-
νεργοποιεί τις μεταβολικές ανταλλαγές, μειώνοντας την οιδηματώδη κυτταρί-
τιδα και τις κατακρατήσεις).

Body Contouring and Firming Fluid (Ρευστή κρέμα επανασχεδιασμού της 
σιλουέτας και τόνωσης του δέρματος).

Inch Loss Body Cream (Δροσερό τζελ αποβολής του αποθηκευμένου λί-
πους για τοπικό αδυνάτισμα της σιλουέτας και λείανση του ανάγλυφου του 
δέρματος).

Αναπτύξαμε, επίσης, τα καλλυντικά μας, δίνοντάς τους μια μη λιπαρή υφή, 
που δεν αφήνει κατάλοιπα, δεν κολλάει, με ικανότητα ταχείας εισχώρησης 
στο δέρμα και άριστα αποτελέσματα ενυδάτωσης. Η τεχνική και η απόλαυση, 
χαρακτηριστικά των θεραπειών της LPG, συναντώνται τώρα και στην πρώτη 
σειρά καλλυντικών της, όπου ακόμα η κομψή απλότητα της συσκευασίας των 
προϊόντων αντικατοπτρίζει τη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας. Το ασημί 
χρώμα αντιπροσωπεύει την αποτελεσματικότητα των προϊόντων και το λευκό 
τη φροντίδα που αυτά προσφέρουν στο δέρμα με απόλυτα φυσικό τρόπο.

Και πώς συνδυάζεται η εν λόγω σειρά με τα επαγγελματικά 
συστήματα της LPG;

Τα καλλυντικά αυτά συμπληρώνουν τέλεια τα συστήματα και τις θεραπείες 
της LPG. Πλέον, μπορούμε να προσφέρουμε όλο το θεραπευτικό εύρος των 
συστημάτων της LPG (Cellu M6® Keymodule, Integral, Endermolab, Lipo 
M6® και Lift M6®) σε συνδυασμό με την πρώτη σειρά καλλυντικών Τεχνικής 
Περιποίησης της εταιρείας για βέλτιστα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό 
για τους τελευταίους να συνεχίσουν να φροντίζουν σωστά το πρόσωπο και 
το σώμα τους και μετά από την αποχώρησή τους από το ινστιτούτο. Και βε-
βαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο πολύ μπορούν να βοηθήσουν προϊόντα 
εξειδικευμένα και με τη σφραγίδα της LPG τους επαγγελματίες να διευρύνουν 
τις ευκαιρίες τους για άμεσες, προσοδοφόρες και εύκολες πωλήσεις. 

Σημαντικότερο, όμως, όλων είναι ότι ο συνδυασμός των θεραπειών 
Lipomassage® (σώμα) και Endermolift™ (πρόσωπο) με τα προϊόντα Τε-
χνικής Περιποίησης της LPG προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα που δι-
αρκούν ακόμα περισσότερο. Το δικό μας ζητούμενο, λοιπόν, εν ολίγοις; Να 
χρησιμοποιούνται τα καλλυντικά και οι θεραπείες της LPG ταυτόχρονα, προ-
κειμένου να προσφέρουμε πιο ενισχυμένα αποτελέσματα και να έχουμε ακό-
μα πιο χαμογελαστούς πελάτες.

Μπορείτε να μας πείτε και μερικά λόγια για τη γενικότερη 
στρατηγική των νέων σας προϊόντων;

Για περισσότερα από 20 χρόνια, η LPG διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με 
τους πελάτες της, αφουγκράζεται με προσοχή τις ανάγκες τους και προσπα-
θεί πάντοτε να τους προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Δίνει τεράστια 
σημασία στη σωστή εκπαίδευση, την εξειδικευμένη πληροφόρηση και τη συ-
νεχή υποστήριξη του επαγγελματία. Με γνώμονα τα παραπάνω, το δυναμικό 
του τμήματος πωλήσεων και εκπαίδευσης της σειράς καλλυντικών της LPG 
έχει καταρτιστεί άριστα, προκειμένου να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσό-
τερο τις ανάγκες των επαγγελματιών και να τους βοηθάει να τα προωθήσουν 
και εκείνοι με τη σειρά τους υπεύθυνα και κερδοφόρα.

Μπορείτε να μας πείτε έναν επιπλέον τρόπο εκτός της 
σωστής εκπαίδευσης που βοηθάτε τους επαγγελματίες να 
προωθήσουν τη σειρά καλλυντικών της LPG;

Γνωρίζουμε πόσο πολύτιμο είναι για τους επαγγελματίες το μάρκετινγκ. 
Στην πραγματικότητα, αποτελεί μαζί με την ποιότητα του προϊόντος το ουσι-
αστικότερο εργαλείο για την πραγματοποίηση της πώλησης. Για αυτό το λό-
γο, εφοδιάζουμε εξαρχής τους πελάτες μας με τις απαραίτητες πληροφορίες, 
τα προωθητικά εργαλεία και την εκμάθηση του τρόπου πώλησης (εφόσον το 
επιθυμούν), προκειμένου να αναπτύξουν το πελατολόγιό τους και να καλλι-
εργήσουν σωστά το έδαφος των πωλήσεων που επιθυμούν. 

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε πελάτη μας, που διαθέτει στον επαγγελματι-
κό του χώρο τη σειρά καλλυντικών προϊόντων της LPG έχουμε δημιουργή-
σει μια ειδικά διαμορφωμένη διαφημιστική βιτρίνα προβολής, σχεδιασμένη 

σύμφωνα πάντα με το πνεύμα υψηλής αισθητικής της LPG. Επίσης, σε κάθε 
επαγγελματικό χώρο παρέχουμε μια μεγάλη ποσότητα δειγμάτων και φυλ-
λαδίων που προωθούν δυναμικά τα καλλυντικά μας.

Επιπλέον, προμηθεύουμε τους πελάτες μας με τα παραδοσιακά και απα-
ραίτητα -σε κάθε περίπτωση- ηλεκτρονικά και μη εργαλεία του Άμεσου Μάρ-
κετινγκ (Direct Marketing), προσωποποιώντας, έτσι, την επικοινωνία τους με 
τους δικούς τους πελάτες και προσαρμόζοντας το δυνατόν καλύτερα τις υπη-
ρεσίες τους στις απαιτήσεις αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις δημιουργήσαμε 
και την ειδική "κάρτα πελατών" για κάθε τελικό καταναλωτή, που προμη-
θεύεται τα καλλυντικά από το ινστιτούτο και η οποία του δίνει μια σειρά από 
πλεονεκτήματα. 

Ακούγοντας, πάντα, τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους και προκειμέ-
νου να τους προσφέρουμε αξιόπιστες επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα, 
σύντομα θα είναι στη διάθεση του κοινού μια νέα ιστοσελίδα αφιερωμένη 
αποκλειστικά στα καλλυντικά Τεχνικής Περιποίησης της LPG. Τόσο ο επαγ-
γελματίας όσο και ο τελικός καταναλωτής γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός 
και θέλει να γνωρίζει τα πάντα γύρω από ένα προϊόν του ενδιαφέροντός του. 
Επομένως, είναι πραγματικά σημαντικό για μια εταιρεία να παρουσιάζει ολο-
κληρωμένη πληροφόρηση γύρω από τα προϊόντα της σε μια εξειδικευμένη 
ιστοσελίδα, που εκτός από ενημερωτική είναι ενδιαφέρουσα οπτικά και φι-
λική στη χρήση της.

Και ποια τα μελλοντικά σας πλάνα; 
Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη σειρά καλλυντικών Τεχνικής Περιποίησης 

της LPG. Είναι πραγματικά μια καινοτομία για την εταιρεία μας. Μελλοντική 
μας βλέψη να καταστήσουμε τα καλλυντικά της LPG απαραίτητα για κάθε χώ-
ρο που προσφέρει θεραπείες LPG και για κάθε του πελάτη. Μότο μας, λοι-
πόν, “από τον χώρο σας στο σπίτι και το μπάνιο όσων πραγματικά λάτρεψαν 
και λατρεύουν τις θεραπείες προσώπου και σώματος της LPG!”


