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«Πριν εικοσιτέσσερα χρόνια, η LPG δημιούργησε 
μία καινοτόμο και απόλυτα φυσική και μη επεμβατι-
κή λύση για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν 
σε αρμονία με το σώμα τους. 

Με τα χρόνια, η πατενταρισμένη τεχνολογία του συν-
δετικού ιστού της LPG, βελτιωνόταν και τελειοποιού-
ταν συνεχώς. Αυτή η προσπάθεια απέφερε ούτε λίγο 
ούτε πολύ εκπληκτικά οφέλη στον τομέα της υγεί-
ας και της ομορφιάς. Από τότε, η αποτελεσματικότη-
τα της θεραπείας έχει επανειλημμένα αποδειχθεί επι-
στημονικά με περισσότερες από 85 κλινικές μελέτες 
και η LPG απολαμβάνει, δικαίως πλέον, απαράμιλλη 

διεθνή αναγνώριση. Η επιτυχία μας φαίνεται κυρίως 
από τον ενθουσιασμό που μοιράζονται οι επαγγελ-
ματίες σε σχεδόν 110 χώρες, οι οποίοι θεραπεύουν 
ημερησίως περί τους 100.000 ανθρώπους με τις τε-
χνικές της LPG. 

Σήμερα, η διορατική προσέγγιση της LPG είναι πε-
ρισσότερο επίκαιρη από ποτέ, είναι απόλυτα ευθυ-
γραμμισμένη με την αυξανόμενη τάση για φυσικές 
θεραπείες στους τομείς της υγείας και της ομορφιάς, 
αλλά και με την ευρέως διαδεδομένη απαίτηση για 
επιστημονική απόδειξη». 

Nathalie Guitay, Πρόεδρος

LPG & ΕΡΕΥΝΑ

Κυτταρική Διέγερση LPG
24 Χρόνια ΕξΕιδικΕυσησ στην αισθητικη ιατρικη

Αισθητική Ιατρική
Μια Μη ΕπΕΜβατ ικη και  καθόλόυ Επ ιθΕτ ικη λυση

Ακολουθώντας τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, η αισθητική ιατρική 

αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι σύγχρονες τεχνικές εξειδικεύονται όλο και 

περισσότερο, ενώ οι ασθενείς αναζητούν λιγότερο επεμβατικές και ολοένα και καλύτερες 

θεραπείες με πιο φυσικά αποτελέσματα. Πλέον είναι πολύ λίγοι αυτοί που διατίθενται να 

υποστούν το οποιοδήποτε προσωπικό κόστος, προκειμένου να αποκτήσουν μια νεανική 

εμφάνιση. Έτσι, η σύγχρονη επιστήμη της αισθητικής ιατρικής συνδυάζει τις καλύτερες 

επιστημονικά αποδεδειγμένες τεχνικές που διαθέτει, ώστε η φυσιολογική διαδικασία 

της γήρανσης να συμβεί όσο πιο ομαλά και διακριτικά γίνεται. Τα τελευταία 24 χρόνια, η 

LPG παρέχει στους επαγγελματίες της αισθητικής ιατρικής μία 100% φυσική, μη επιθετική 

τεχνολογία κυτταρικής διέγερσης, η οποία όχι μόνο βελτιώνει τα αποτελέσματα των 

αισθητικών επεμβάσεων (προσεγγίζοντας ακόμη και περιοχές με δύσκολη πρόσβαση), 

αλλά μειώνει και τις όποιες παρενέργειες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LPG SYSTEMS
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Endermologie® είναι η επιστήμη του συνδετικού 
ιστού που αναπτύχθηκε από την LPG και συνδυάζει 
α) τα αποδεδειγμένα οφέλη της χειροκίνητης θεραπεί-
ας ιστού (μέσω μηχανοποίησης) και β) την κυτταρική 
διέγερση (μέσω μετάδοσης μηχανικών μηνυμάτων). 
η μηχανική κίνηση των θεραπευτικών κεφαλών της 
LPG ενεργοποιεί τον κυτταρικό μεταβολισμό χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ιστού. 

Endermologie® 
κυτταρ ικη δ ιΕΓΕρση ιστόυ

η τεχνολογία LPG με τις πολλαπλές εφαρμογές 
υψηλής ακρίβειας στη θεραπεία ιστού προσφέρει 
στους ασθενείς σας ένα ευρύτατο φάσμα θεραπευ-
τικών επιλογών.

η LPG προσφέρει δύο μοναδικές, πατενταρισμέ-
νες τεχνολογίες για την κινητοποίηση του δερματι-
κού ιστού. το αποτέλεσμα είναι αδύνατον να επι-
τευχθεί χρησιμοποιώντας χειρωνακτικές τεχνικές ή 
άλλες συσκευές. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LIFT 
Θεραπεία για εξαιρετικά λεπτό και γερασμένο 
δερματικό ιστό που χαρακτηρίζεται από δερματι-
κή χαλάρωση

συνεργική δράση δύο πτερυγίων εντός ενός θαλά-
μου θεραπείας και ρυθμική αναρρόφηση για την πε-
ριφερική διέγερση του ιστού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ROLL 
Θεραπεία υποδόριου και δερματικού ιστού

συνεργική δράση δύο ανεξάρτητων μηχανικών 
κυλίνδρων (έκαστος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα πε-
ριστροφής και διάφορες κατευθύνσεις) εντός ενός 
θεραπευτικού θαλάμου με συνεχόμενη ή ρυθμική 
αναρρόφηση.  

ΠΡΟ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Συνδυασμένες με πρωτόκολλα αισθητικής ιατρι-
κής, οι 100% φυσικές και μη επεμβατικές τεχνι-
κές της LPG μπορούν, εφαρμόζοντας μια προ και 
μετεγχειρητική αγωγή, να μειώσουν αισθητά τις 
παρενέργειες του χειρουργείου και με τον χρόνο 
να βελτιώσουν τα αποτελέσματα αυτού.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

η κυτταρικη διΕΓΕρση τησ LPG πριν και ΜΕτα 
τό ΧΕιρόυρΓΕιό

Dr. M. Shahab,
Cosmetic Surgeon with the Transform Medical 
Group - United Kingdom

«Πριν τη λιποαναρρόφηση, προτείνω συστηματικά 
τουλάχιστον δύο συνεδρίες Endermologie®, οι οποί-
ες ελαστικοποιούν τον ιστό και απομακρύνουν τις ινώ-
σεις, διευκολύνοντας, έτσι, τη χειρουργική διαδικασία 
και περιορίζοντας τραυματικά οιδήματα και εκχυμώσεις. 
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Κατόπιν και σύντομα μετά το χειρουργείο, εφαρμόζω 
οχτώ επιπλέον συνεδρίες με το Cellu M6®, ώστε να 
λειάνω τις επιφανειακές ανωμαλίες και να βελτιώσω 
την ποιότητα του δέρματος. Παράλληλα με την ενί-
σχυση του τελικού αποτελέσματος, το ότι έχω στη δι-
άθεσή μου τη θεραπεία Endermologie® με βοηθάει να 
μειώσω τόσο τις παρενέργειες των χειρουργείων μου 
όσο και την ανησυχία των ασθενών μου, αλλά και να 
επιταχύνω τον χρόνο αποθεραπείας τους». 

Jean-Marc Tetier, Physical Therapist,
Laclinic Montreux - Switzerland

«Εφαρμόζω τη θεραπεία Ender mologie® εδώ και 11 
χρόνια ως συνοδό θεραπεία σε βλεφαροπλαστικές, 
ωτοπλαστικές, ρινοπλαστικές, liftings προσώπου, εμ-
φυτεύσεις στήθους, μείωση ουλών, λιποαναρροφή-
σεις κοιλίας, ακόμα και σε μεταμοσχεύσεις μαλλιών. 
Νομίζω ότι η LPG αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός 
ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου φροντίδας του ασθε-
νούς. Το μεγάλο όφελος της προ-εγχειρητικής θεραπεί-
ας είναι ότι προετοιμάζει το δέρμα για το χειρουργείο. 
Στη λιποαναρρόφηση, η θεραπεία LPG απομακρύνει 
μέρος του αποθηκευμένου λίπους και καθιστά ευκο-
λότερο το έργο του ίδιου του χειρουργού. Κατά την 
περίοδο της μετεγχειρητικής θεραπείας, με τη σύμ-
φωνη γνώμη του γιατρού (που εξαρτάται πάντα από 
τον τύπο της διαδικασίας και τον βαθμό του πόνου), 
οι συνεδρίες LPG μπορούν να αρχίσουν σύντομα με-
τά το χειρουργείο. 

Ο ασθενής θα αισθανθεί αμέσως οφέλη όπως ευε-
ξία και απελευθέρωση από τον πόνο. Οι ασθενείς μας 
θα δουν τα ήδη ορατά αποτελέσματα να βελτιστοποι-

ούνται από συνεδρία σε συνεδρία. Είμαι πεπεισμένος 
ότι η Endermologie® θα αναπτυχθεί ακόμα περισσό-
τερο και θα εξελιχθεί στον κατεξοχήν συνεργάτη των 
ιατρών, που αναζητούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα για τους ασθενείς τους». 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΥΛΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
όι τεχνικές της LPG μπορούν να στοχεύσουν με 

ακρίβεια ακόμα και περιοχές που προσεγγίζονται 
δύσκολα, απελευθερώνουν άμεσα τις ιστικές ινώ-
σεις και κινητοποιούν την ανταλλαγή υγρών – χω-
ρίς τραυματισμούς ή πόνο. η ουλοποίηση είναι 
λιγότερο ορατή, με ουσιαστικά μειωμένες λειτουρ-
γικές βλάβες.                                                            
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις, 
αλλά ακόμη και παλιές ουλές.

Dr M. Jawad,
Cosmetic Surgeon - United Kingdom
θεράποντας ιατρός της Katie Piper, της βρετανίδας 
πρώην μοντέλο και θύμα μιας άγριας επίθεσης με 
θειικό οξύ, η οποία και δημιούργησε το ίδρυμα βο-
ηθείας θυμάτων από εγκαύματα στο ηνωμένο βασί-
λειο (www.katiepiperfoundation.org.uk).

«Εφαρμόζοντας τις τεχνικές της LPG, μπόρεσα να θε-
ραπεύσω τις ουλές εγκαύματος της Katie πολύ σύντο-
μα μετά το ατύχημα, επειδή οι θεραπευτικές κεφαλές 
κινητοποιούν με ακρίβεια τον ιστό χωρίς να τον τρα-
βούν ή να τον τραυματίζουν. Βελτιώνοντας τη θρέψη 
του με τη θεραπεία Endermologie®, ο ιστός μαλάκωσε 
και λειάνθηκε γρήγορα και πάνω απ’ όλα αποφεύχθη-
κε ο σχηματισμός ινώσεων κατά την επούλωση».

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΡΕΨΗ ΙΣΤΟΥ
η κυτταρική διέγερση που προκαλεί η θεραπεία 

της LPG βελτιώνει την ποιότητα του ιστού, ενεργο-
ποιώντας με απόλυτα φυσικό τρόπο το φλεβικό/
λεμφικό σύστημα, καθώς και τη σύνθεση του κολ-
λαγόνου και της ελαστίνης. ό ιστός μαλακώνει και 
ελαστικοποιείται και έτσι προετοιμάζεται καλύτερα 
για ένα χειρουργείο με μέγιστα αποτελέσματα.  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: διόρθωση της ασυμμετρίας και εξι-
σορρόπηση των όγκων (π.χ. μετά τη λιποαναρρόφη-
ση στην περιοχή των γλουτών), λείανση περιοχών 
(π.χ. ινώδης σύνθεση μετά από επαναλαμβανόμε-
νες μεσοθεραπείες), κ.λπ.

Dr PA Bacci,
Vein Specialist and Cosmetic Surgeon - Italy

«Χρησιμοποιώ συχνά τη θεραπεία Endermologie® 
συνδυαστικά με άλλες τεχνικές αισθητικής ιατρικής για 
να βελτιώσω τη διάχυση ουσιών, καθώς και για την 
επαναιμάτωση και την αναδόμηση των ιστών».

Dr S. Nicolaides,
Plastic Surgeon, Morfi Plastic Surgery Centre & 
Laser Studio - Cyprus

«Πετυχαίνω άριστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζω 
τη θεραπεία Endermologie® τόσο στη λιποαναρρόφη-
ση με laser όσο και στα liftings προσώπου. Πρακτι-
κά εξαλείφει τις επιφανειακές ανωμαλίες, παροχετεύει 
γρήγορα το οίδημα και μειώνει τον χρόνο αποθερα-
πείας. Οι ασθενείς μου είναι πολύ ικανοποιημένοι και 
οι περισσότεροι γίνονται τακτικοί πελάτες». 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Το δέρμα ανακτά σε βάθος την 
πυκνότητά του μέσω της ανανέωσης 
των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης.  

Το δίκτυο των ινών κολλαγόνου (Α) 
και ελαστίνης (Β) είναι πυκνότερο και 
καλύτερα δομημένο.

REVUZ J. Κλινικά και ιστολογικά αποτελέσματα του συστήματος Lift6 ως προς τη γήρανση του 
δέρματος του προσώπου. Nouv.Dermatol. 2002; 21: 335-342.
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