
Kiire, ohutu, revolutsiooniline – LPG
LPG endermoloogiline massaaž on kehakuju korrigee-
rimiseks ja näo noorendamiseks üks populaarsemaid 
protseduure maailmas. Ametlikel andmetel on LPG 
seadmed esindatud 110 riigis, iga-aastaselt läbib 
protseduurikuuri ligi 60 miljonit meest ja naist ning 
meetodi efektiivsust tõestab ligi 145 läbiviidud uurin-
gut. Nagu mujalgi maailmas, pakuvad LPG massaaži 
ka Eestis vaid parimad ilukliinikud ja -salongid.  
 
Sellest, kus teha LPG protseduuri ning millele peaks 
pöörama tähelepanu salongi ja spetsialisti valimisel, 
räägivad LPG Systemsi ainus Läti, Leedu ja Eesti amet-
lik edasimüüja VARIO grupi juhataja Genady DUNIN 
ning LPG Systemsi (Prantsusmaa) meditsiiniline 
direktor ja Rahvusvaheliste Teadusuuringute Komitee 
(COSIRE) asepresident Christian GAGNIERE.

Oleme kuulnud, et LPG massaažiseadmega teosta-
tud protseduuri tulemuslikkus sõltub kasutatava 
aparaadi mudelist. Kas saaksite sellest lähemalt 
rääkida?

G. Dunin: LPG protseduurid 
on Baltikumis populaarsed 
olnud juba 10 aastat. 2010. 
aastal tulid turule Integral 
põlvkonna aparaadid, mis 
erinesid oluliselt oma eel-
käijatest nii efektiivsuse kui 
ka protseduuri nauditavuse 
poolest. Uute Cellu M6 
Integral aparaatidega võis 
kehamõõtude ja tselluliidi vähendamisel saavutada 
märkimisväärseid tulemusi kaks korda kiiremini, mas-
saaži lõõgastav toime kasvas aga kordades. Käesoleval 
aastal esitles LPG järgmise põlvkonna aparaati – Cellu 
M6 Alliance, millest on saanud tõeline revolutsioon. 
Esmakordselt LPG ajaloos tehti aparaadi otsikule 
kardinaalne muudatus. Selle aparaadiga teostatavat 
protseduuri ei saa enam vaakum-rull-massaažiks nime-
tada, sest kahe rulliku asemel on nüüd aparaadil vaid 
üks ning vaakumi efekt ei ole pidev. Lisaks on otsik 
varustatud ka patenteeritud Alliance Skin Identity 
sensoriga, mis aitab optimeerida pehme sidekoe tööt-
lemist, muutes protseduuri maksimaalselt efektiivseks 
ja ohutuks erinevate vigastuste suhtes ka lõtvunud 
naha puhul. Teaduslikud uuringud on tõestanud, et 
Alliance aparaadiga on võimalik saavutada veelgi 
tõhusamad ning kiiremad tulemused kui Integral 
põlvkonna aparaatidega. 

Kas LPG protseduur võib põhjustada probleeme 
tervisega või kutsuda esile tõsisemaid haigusi?

C. Gagniere: See väide ei 
vasta absoluutselt tõele. 
LPG aparaatidel on Euroopa 
meditsiiniline sertifikaat ja 
FDA (USA) sertifikaat ning 
seadmeid kasutatakse lisaks 
esteetiliste eesmärkide saa-
vutamisele ka meditsiinilistel 
eesmärkidel. LPG Systems 
aparaatidel on tehtud ligi 150 
kliinilist testimist, mille tulemused leidsid laialdase 
kajastuse erinevates meditsiinilistes väljaannetes, mis 
räägivad LPG tehnoloogiate kasutamisest erinevate 
haiguste, kaasaarvatud ka tõsisemate haigestumiste, 
ravis. Näiteks USA-s (FDA sertifikaat) ja Euroopas 
tunnistatakse endermoteraapiat kui tõhusat vahendit 
võitlemisel lümfödeemiga. Järgmise näitena toon juba 
praegu toimuva uuringu, mille raames on oma jõud 
ühendanud kaheksa spetsialiseerunud meditsiini-
keskust, kus LPG seadmeid rinnavähioperatsioonist 
taastumisel kasutatakse.

Millele peaks LPG protseduuriks sobiva kliiniku 
või salongi valimisel lisaks aparaadi mudelile veel 
tähelepanu pöörama?

G. Dudin: Ilukliiniku või salongi valimisel soovitan 
ma pöörduda vaid neisse, kus hoolitsusi teostavad 
LPG koolituse läbinud ning vastava sertifikaadi 
saanud spetsialistid. Sellised kohad leiad kergesti 
üles www.endermologie.com lehelt. Lihtsalt sisesta 
otsingusse riik ja linn, kus parasjagu viibid, protseduur, 
mida teostada soovid ning süsteem kuvab loetelu 
sinu lähedal asuvatest sertifitseeritud kliinikutest ja 
salongidest ning LPG aparaatide mudeleid, millega 
nad oma protseduure teostavad. Need salongid ja 
tegijad, kelle nimesid sa listis ei näe, ei ole järelikult 
vastavat koolitust läbinud ning teostades protseduure 
nendes salongides, riskid oma tervisega.

LPG Cellu M6 Integral seadet kasutavad 
salongid ja kliinikud:

LpgStuudio, KehaSPA, Body Harmony, 
LpgBodyLine, Esserebelli.

LPG Cellu M6 Alliance aparaati kasutavad Eestis 
järgmised salongid ja kliinikud: 

Roosmarii, Huber Treening, Ztudio (2 aparaati).

LPG Systemsi ainus ametlik edasimüüja Lätis, Leedus ja Eestis
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