
Minder vet
en een stevigere huid

waar ik het wil!

INNOVATIE LIPOMASSAGETM



de natuurlijke 
mechanismen die u

BEGRIJP

slanker maken

Ondanks een perfect gezonde levensstijl 

gebeurt het vaak dat vetcellen (adipocyten) 

zich meer ophopen dan dat we ze kunnen 

verwijderen.  Onder invloed van het vet en 

het vasthouden van water, trekken de 

tussenmembranen (septa) aan het huidopper-

vlak en verschijnen er vetkussentjes. 

SIMULTANE ACTIE 
OP HET AFVOEREN 

VAN VETTEN EN 
VERSTRAKKEN VAN  

DE HUID

ZOOM OP 
DE MÉCANO- 

STIMULATION LPG®

Deze onaantrekkelijke en soms zelfs 

pijnlijke vetzones worden niet beïnvloed 

door lichaamsbeweging en 

diëten. Bovendien produceren de 

jeugdigheidscellen (fibroblasten) na verloop 

van tijd minder collageen en elastine, waar-

door de huid slapper wordt.

VETCELLEN 
VERDIKKEN EN 

BELEMMEREN DE 
BLOEDSTROOM

SEPTA 
TREKKEN AAN 
DE HUID 
EN VORMEN 
VETKUSSENTJES

LIPOMASSAGE 
STIMULEERT DE 
BLOEDSOMLOOP 
EN BEVORDERT 
DE AFBOUW VAN 
VETWEEFSEL



De nieuwe behandelingskop ERGODRIVE geeft het 
huidoppervlak een aangename, multidimensionele en 
natuurlijke stimulatie om vetafbouw en de natuurlijke 
productie van collageen en elastine te bevorderen. 

*Bewezen doeltreffendheid van +50% ten opzichte van de vorige generatie CELLU M6®
**MARQUES MA. et al. Impact of Mechanical massage on gene expression 
and lipid mobilization in female gluteofemoral adipose tissue. 
Obesity Facts. 2011 ; 4(2) : 121-9

AL BIJNA 30 JAAR 
EXPERT 

OP HET VLAK VAN 
SLANKHEID EN 

ANTI-VEROUDERING

richt u op   
plaatselijke en 
weerbarstige vetten

LIPOMASSAGE 

Vetcellen

Septa

Opperhuid

Collageen en 
elastinevezels

ROLL’OUTTM

VERSTEVIGEN

ROLL’INTM

VETOPSLAG 
VERMINDEREN

ROLL’UPTM

OPNIEUW  
VORMGEVEN
GLADMAKENVERSTEVIGEN

VETOPSLAG  
VERMINDEREN

OPNIEUW 
VORMGEVEN

GLADMAKEN

 

+70%
 

Als wereldleider 
op het vlak van
Mécano-Stimulation™ 
heeft LPG® de  
nieuwe generatie 
CELLU M6® 
ontwikkeld, voor 
snellere 
resultaten* 
op het silhouet, 
op natuurlijke en 
wetenschappelijk 
bewezen wijze.

**

vet afbraak



Ik gebruik CELLU M6 al enkele jaren 
voordat ik op vakantie vertrek. Ik zag wel goede resul-
taten maar ik heb de behandeling niet volgehouden ... 
foutje! Twee zwangerschappen verder had ik echt 
hulp nodig om mijn figuur terug te vinden 
en vooral om mijn huid terug mooi te maken. 
Dankzij de behandelingen met CELLU M6 kon ik 
snel slanker worden rond mijn taille, dijen en buik. Mijn 
huid is soepeler, zachter en steviger. Ik zorg er deze keer 
voor dat ik de behandeling niet opgeef. 

Amelia C. 32 jaar

“

”

110 WETENSCHAPPELIJKE 
ONDERZOEKEN

200 000 BEHANDELDE 
PERSONEN 
PER DAG, 
WERELDWIJD

heractiveert zijn potentieel   
voor slankheid  
& jeugdigheid!

MIJN LICHAAM

 

›  Zichtbare resultaten 
vanaf de eerste behandeling
›  Na 6 behandelingen, 
zijn vetkussentjes gladder
›  Vanaf 12 behandelingen, 
+70% minder vet**



Een nieuwe manier 
om gezond te leven!

DE LIPOMASSAGE
TM 

-ERVARING   

1/ EVALUEER DE BEHOEFTEN 
VAN UW FIGUUR

>Met het LPG® evaluatiedossier

2/ WERK UW ZORGPROGRAMMA 
VOOR LIPOMASSAGE™ UIT

> zichtbare cellulite gladder maken, plaatselijk 
vet afbouwen, waterophopingen verminderen,  
het volume corrigeren, de contouren versterken ...

3/ DRAAG UW   
ENDERMOWEARTM

> Het gepatenteerde pakje van LPG® 
garandeert een perfecte  hygiëne en 
een doeltreffende zorg.

5/ ZET DE BEHANDELING THUIS  
VERDER MET DE SOINS TECHNIQUES  
LPG® 

> Bevorderen de weefselrespons met  
meer dan 50 %*

4/ UW ZORG WAARDEREN

> Nadat uw huid werd voorbereid met de SOINS 
TECHNIQUES LPG, brengt uw specialist 
de ERGODRIVE-kop aan om de natuurlijke 
slankheid- en verjongingsprocessen te 
stimuleren. Uw lichaam ontwaakt en herstelt zijn 
schoonheidsevenwicht!

*Humbert 2014, onderzoeksverslag.

Gelokaliseerde vetten afbouwen 
en een mooie vorm herstellen

35 MINUTEN 
STIMULATIE 

OM DE NATUURLIJKE 
SLANKHEIDS- EN 

VERJONGINGSPROCESSEN 
TE HERACTIVEREN



NIEUWE “ZONE”-BEHANDELING IN 15 
MINUTEN 

Richt u op de zone die u wilt behandelen met 
een snelle en doeltreffende zorg 

Armen - Rug - Buik - Taille - Billen  
Rijbroek - Dijen - Knieën - Kuiten 
Speciaal voor mannen: 
Borstspieren - Rug - Buik en Taille - Dijen 

gerichte en snelle
slankheids- &  
 anti-verouderingszorg

INNOVATIE LIPOMASSAGE
TM

  

VOOR MANNEN 35min 
>  Taille, buik, armen, rug 

VOOR VROUWEN 35min 
>  Billen, rijbroek, benen  

ALGEMEEN  35min 
>  Heel het lichaam 

SHORTY  35min 
>  Taille, buik, billen, dijen 

CELLULITE GLADMAKEN 35min 
>  Vet- & weefselcellulite 

CELLU-DRAINAGE 35min 
> Vochthoudende cellulite 

VERSTEVIGEN 35min

ENDERMO-DRAINAGE   20min 
>  Lichte benen 

ZORG VOOR MANNEN 35min

NAVOOR

NAVOOR

NAVOOR

BILLEN & 
RIJBROEK 

BUIK 
& TAILLE

DIJEN 
& KNIEËN

KLASSIEKE BEHANDELINGEN



 

www.lpgbenelux.com

BINNEN HOEVEEL TIJD KUNNEN RESULTATEN  
WORDEN WAARGENOMEN?  
>U ziet al vanaf de eerste behandeling resultaten: de behandelde 

zones zijn minder compact, minder verstopt. Uw benen voelen lichter 

aan, alsof ze zijn ontdaan van de zwaartekracht.  Uw huid is zachter 

& gladder. Vanaf 6 behandelingen worden de resultaten nog sterker: 

vetvolumes verminderen, vetkussentjes worden vlakker en de huid 

wordt strakker.

 
IS HET EEN PIJNLIJKE BEHANDELING?  
>Hoewel de behandeling intens en doeltreffend is, mag een 

LIPOMASSAGE-behandeling nooit pijn doen en moet het integendeel 

een wellness-moment zijn. Vraag aan uw LPG-specialist om het 

apparaat af te stellen op basis van uw gevoel.

 

MOET IK DIËTEN OF AAN SPORT DOEN 
ALS AANVULLING OP MIJN 
LIPOMASSAGE™-BEHANDELING?  
>Dat is niet absoluut nodig maar wel aan te raden! Dankzij zijn 

specifieke werking, werkt LIPOMASSAGE precies in op vetten die 

moeilijk door een voedingsregime of lichaamsbeweging weg te werken 

zijn. Maar gezond eten en regelmatig bewegen zijn een uitstekende 

manier om uw figuur in het algemeen te verzorgen.

LipomassageTM  
  in 3 vragen

VRAAG 
EEN PROEFBEHANDELING 
AAN BIJ UW LPG®-EXPERT
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