
    NIEUW ENDERMOLIFT TM

de motor van 
verjonging



2

LPG is al bijna 30 jaar 
expert in dermatologie 
en wereldwijd leider
op vlak van de
Mécano-Stimulation. 
Het bedrijf baseert 
zich op de
grondbeginselen 
van de regeneratieve 
geneeskunde om
een nieuwe generatie
anti-agingproducten
te ontwikkelen.
 

Natuurlijke en snelle 
resultaten met
volledig respect voor 
de huid, gevalideerd 
door een unieke 
wetenschappelijke 
studie.

DE HUID BEGRIJPEN
De fibroblast is als het ware de 
architect van de huid. Hij maakt 
fundamentele stoffen die zorgen 
voor de densiteit, zachtheid en 
glans van de lederhuid: 
Collageen voor het
onderhoud en de
stevigheid, Elastine
voor de soepelheid,
Hyaleroonzuur
voor het volume en
de hydratatie.

 

De nieuwe verzorgingskop ERGOLIFT 
is uitgerust met de geoctrooieerde 
MPF-technologie (Motorised Pulsating 
Flaps), die zorgt voor MULTIDIMEN-
SIONELE STIMULANS voor een intens 
fysiologisch ontwaken: als verjonging 
werken gestimuleerde fibroplasten langs 
binnenuit aan een echte metamorfose 
van de huid.

VOOR EEN
BETERE EN
NATUURLIJKE
REACTIVATIE!

voor een natuurlijke
en doeltreffend     

schoonheid

 ERVAAR “SKIN FITNESS” 

Celstimulatie 
gericht op 

de variabele 
inwerkingssnel-

heid van Lift.
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Variabele
actiediepte 

dankzij
sequentieel
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1



Soepelere huid
die beter beschermd is
tegen expressierimpels+46%*

ELASTINE

+80%*
HYALEROONZUUR

Van binnenuit gevoede
en gerehydrateerde huid

+23%*
STEVIGHEID

De degratatie van
collageen vertraagt 
en de productie van

nieuw collageen versnelt

+21%*

AFGEVLAKTE
RIMPELS De huid wordt van

binnenuit vlakker
gemaakt: de rimpelbodem stijgt

2X
*

STRALENDER

TINT
De hoeveelheid “zuiverende” 

huidenzymen verdubbelt*
om de huid stralender te maken

De behandeling zorgt 
al meteen voor een 
ontspannen gevoel. Het 
resultaat is onmiddellijk 
daarna al zichtbaar in de 
spiegel. De huid is zacht 
en gevoed, het gezicht 
ziet er mooi uit. 
Sarah, 34 jaar

“

”

* unieke wetenschappelijke studie, uitgevoerd met gezichtsbiopsies op 20 personen door de 
dienst Dermatologie van prof. Humbert, C.H.U de Besançon, 2013. Endermolift is de enige 

techniek ter wereld waarvan voor het eerst wetenschappelijk werd aangetoond dat de
natuurlijke synthese van hyaleroonzuur 80 % stijgt.

uw huid verjongt van 
 binnenuit!

EERSTE WETENSCHAPPELIJKE STUDIE*



Uw huid komt tot 
leven!  

DE ERVARING VAN ENDERMOLIFT
TM

1/ DE BEHOEFTEN VAN DE HUID EVALUEREN

>Uw LPG-specialist maakt een eerste balans op van uw 
huid volgens de LPG-evaluatiemethode, die op punt 
werd gesteld in samenwerking met de dienst Dermatolo-
gie van het C.H.U. in Besançon.

2/ EEN AANGEPAST ZORGPROGRAMMA OPSTELLEN

>Vervolgens stelt uw specialist à rato van minstens 2 behan-
delingen per week een aangepast Endermolift-programma 
en bepaalt wat er precies moet gebeuren: activeren van de 
glans, verstevigen van de contouren, herstellen van rimpels, 
verdichting van de huidvolumes, verminderen van kuiltjes 
en kringen, verwijderen van dubbele kin ...

Contouren van de lippen

Hals en decolleté

30min

CELSTIMULATIE

3/ UW EIGEN ENDERMOLIFT-KIT

>Dit zakje bevat uw persoonlijke LIFT-

kleppen waardoor u de huid volledig

hygiënisch en doeltreffend kunt behandelen.

4/ DE BEHANDELING

>Zodra de huid is voorbereid, brengt uw LPG-specialist 
de ERGOLIFT-kop aan om de huid op een intense en 
erg aangename manier te stimuleren : 30 minuten 
onafgebroken stimuleren voor het reactiveren van 
de natuurlijke verjongingsprocessen! Uw huid komt 
opnieuw helemaal tot leven!

5/ AFWERKEN MET DE TECHNISCHE

ZORGEN VAN LPG®

>Maximaliseer de anti-agingbehandeling
van uw huid met het LPG-
thuiszorgprogramma

+ 40
BEHAN-

DELINGEN



ENDERMOLIFT DÉTOX IN  
>Zuiverende ontgifting en drainage
>Harmoniseert de volumes
>Verzacht korrelige huid

Ideaal om na feestjes of jetlag de sporen van
vermoeidheid te wissen.

20 MIN

ENDERMOLIFT ANTI-AGE VERFIJNING IN  
>Activeert de natuurlijke lipolyse voor meer verfijning
>Verwijdert toxines voor meer glans
>Laat de huidporiën samentrekken
Voor een gelaat met neiging tot verdikking.

30 MIN

ENDERMOLIFT ANTI-AGE VOLLERE HUID IN 
>Verdichtend effect voor meer natuurlijk volume
>Verdubbelt* de automatische hydratatie van de huid
>Maakt rimpels en kraaienpootjes gladder
Voor een gelaat met neiging tot verslapping.

30 MIN

ENDERMOLIFT ANTI-AGE DICHTHEID IN 
>Verstevigt voor een natuurlijk liftingeffect
>Versoepelt de huid voor betere bescherming
>Remt de afbraak van collageen
Voor een gelaat met neiging tot ontspanning

30 MIN

ENDERMOLIFT GLANS IN 
>Glans verkrijgen in alle zachtheid 
>Verdubbelt* de lichtweerkaatsing door de huid
>Uniforme teint

Grimeurs van de echte sterren gebruiken deze 
“flashbehandeling” voor speciale gelegenheden.

15 MIN

* unieke wetenschappelijke studie, uitgevoerd met gezichtsbiopsies op 
20 personen door de dienst Dermatologie van prof. Humbert, C.H.U. de 
Besançon, 2013.

10 MIN
NIEUWE BEHANDELING
“ ZONE ”
Geef een zone naar keuze een snelle en erg

doeltreffende behandeling:

Frontale zon/ Wallen en zakjes 
Anti-rimpels / Zone rondom de mond 
Gezicht / Dubbele kin / Halsc
Décolleté / buste / handen

gerichte en  

snelle anti-
ageingbehandeling

NIEUW ENDERMOLIFT TM



Kraaienpoten

Verticale rimpel

Omtrek van het gezicht

GERICHTE
BEHANDELINGEN
>Gladmaken van verticale rimpels
>Verminderen van kraaienpoten
>Verminderen van zakjes en kuiltjes
>Verstevigen van het gezicht
>Verkleinen van dubbele kin

HOOGTECHNOLOGISCHE 
ANTI-AGEING
Net zoals het belangrijk is om uw spieren met fysieke 
activiteit te onderhouden, moet u ook voor zorgen 
dat de verjongingscellen niet “in slaap vallen”.

anti-ageingkracht,
ook voor

    Mannen

NIEUW ENDERMOLIFT TM

Onverminderde natuurlijke 
kracht! De Endermolift-
behandeling is snel en efficiënt 
en integreert zich gemakkelijk 
in uw dagelijkse hygiëne.

Vooral mannen 
houden van
Endermolift, omdat 
de behandeling is
aangepast aan de 
specifieke behoeften 
van hun huid.

Snel,
doeltreffend,
zonder
toevoeging van
overbodige
cosmetica en
zonder omkleden.

-19%*
ZAKJES

+23%*
DICHTHEID

-15%*
KUILTJES

*unieke wetenschappelijke studie, uitgevoerd met 
gezichtsbiopsies op 20 personen door de dienst Derma-
tologie van prof. Humbert, C.H.U. de Besançon, 2013.



www.lpgsystems.com

VRAAG EEN
ONTDEKKINGSBEHANDLEING AAN UW LPG®-EXPERT

NIEUW
ENDERMOLIFTTM

Ontdek de enige 
technologische 

anti-ageingbehan-
deling ter wereld die 

wetenschappelijk 
werd erkend!
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* Endermolift is de enige techniek ter wereld waarvan voor het 
eerst wetenschappelijk werd aangetoond dat de natuurlijke 

synthese van hyaleroonzuur 80 % stijgt.


