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końcówka z przyszłości
Głowice do zabiegów najnowszej generacji LPG 
sa inspirowane mechanobiologią, dziedziną na 
styku biologii i inżynierii.  Zapewniają one nie-
słychanie przyjemną w odczuciu, mechaniczną 
stymulację powierzchni skóry, poprawiającą 
pracę komórek. Fibroblasty reaktywują syntezę 
endogennego kolagenu, elastyny i kwasu hialu-
ronowego, aby zregenerować i odmłodzić 
skórę. Komórki tłuszczowe ponownie urucha-
miają naturalny proces lipolizy. Poprawia się krą-
żenie i przepływ limfatyczny. Oczyszczona skóra 
staje się wyraźnie gładsza i jędrniejsza.

dane nie 
kłamią 
Według badań z 2017 roku 
przeprowadzonych  we 
Francji  dla marki LPG - ponad 
80 % kobiet nie interesuje się 
agresywnymi zabiegami  es-
tetycznymi a aż 90 % wybiera 
naturalne kuracje dające dłu-
gofalowe efekty.

między 
roLkami  

Endermologia LPG to 
masaż połączony z podci-
śnieniem, który uaktywnia 
metabolizm: organizm 
szybciej usuwa tłuszcz i 
toksyny. Zabieg  stymuluje 
też produkcję włókien kola-
genowych poprawiając ela-
styczność skóry, 
zwiększając jej napięcie i 
jędrność. Ten podciśnie-
niowy masaż jest także 
antidotum na bóle reuma-
tyczne, kręgosłupa czy 
mięśni. Pomaga zlikwido-
wać cellulit, wyszczuplić 
sylwetkę albo odmłodzić 
twarz. Jest wszechstronny 
a jednoczśnie niezwykle 
relaksujący. Słowem: trzeba 
tego spróbować!

najPiękniejsza 
jest PraWda

kobiety uważają, że piękne jest to co naturalne. nie zgadzają 
się już na sztuczne standardy urody. nie chcą agresywnych i 

ryzykownych zabiegów. zamiast efektu „WoW” – 
wybierają zdrowy rozsądek. 

– nathalie Guitay, prezes firmy LPG 
Czy jesteśmy świadkami rewolucji estetycznej? 
rynek medycyny estetycznej od zawsze dzielił się na dwa obozy. Pierwszy pro-
mował agresywne, inwazyjne zabiegi, które dają natychmiastowe lecz przemija-
jące efekty. druga grupa stawiała na kuracje, które poza rezultatem estetycznych 
wpływają także na całościowo na nasze zdrowie. dziś nowoczesne kobiety coraz 
bardziej stawiają na naturalność i holistyczne podejście do urody. zdecydowanie 
wygrywa opcja łagodniejsza i bliższa natury. i nic dziwnego: kiedy czujesz się 
dobrze w swoim ciele, akceptujesz siebie. 
Czym jest LPG?
misja LPG rozpoczęła się już ponad 30 lat temu, kiedy mój ojciec, wizjoner Louis 
Paul Guitay postanowił wykorzystać kosmiczną technologię respektującą fizjo-
logię ludzkiego ciała. Lata studiów, prac i eksperymentów doprowadziły go do 
opracowania zabiegu, który nie tylko upiększa ale także wpływa korzystnie na 
zdrowie i relaksuje. słowem łączy wszystko to, czego szukają dzisiejsze kobiety. 
Uważam, że LPG  jest alternatywą pomiędzy zbyt powierzchownym podejściem 
do piękna  i zbyt agresywnym. dzisiaj ta droga ma swój moment. nigdy wcze-
śniej leczenie, naprawianie, poprawianie nie było tak wszechstronne, intensyw-
ne i skuteczne w tak krótkim czasie.
jak ty pielęgnujesz urodę?
od lat jestem wegetarianką, staram się jak najczęściej stosować dietę wegańską. 
Ćwiczę codziennie, staram się dużo chodzić i często przebywam na powietrzu. 
Lubię otwarte przestrzenie i proste rzeczy, uspokajają mnie, pozwalają złapać 
dystans do codzienności. Ulubiony kosmetyk to olej kokosowy – odkryłam go 
podróżując po indiach i stosuję zawsze kiedy wracam ze słońca, używam go do 
twarzy, ciała włosów. nie przesadzam z kosmetykami i oczywiście, regularnie 
stosuję zabiegi z oferty LPG. nasza endermologia jest skuteczna i przyjemna ;-)
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