
 

 

 

συνδυασμός κρυολιπόλυσης και LPG αποτελεί την ιδανικότερη θεραπεία, 

για να μπορείτε να χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα αυτό το καλοκαίρι, χωρίς 

κανέναν ενδοιασμό για το σώμα σας. 

  

Η κρυολιπόλυση είναι η πιο ενδεδειγμένη συμπληρωματική μέθοδος, που μπορεί να 

συγκριθεί με τη λιποαναρρόφηση, για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους, με 

μόνιμο αποτέλεσμα, διότι τα λιποκύτταρα που καταστρέφονται κατά τη διαδικασία, 

δεν ξαναδημιουργούνται. Kαι μάλιστα με μόνο ΜΙΑ φορά! Από την άλλη, η μέθοδος 

LPG βοηθά στην αποτοξίνωση, διευκολύνει στην αποβολή των λιποκυττάρων που 



καταστρέφονται με την κρυολιπόλυση και «διορθώνει» το σχήμα του σώματος, τις 

τοπικές ατέλειες και την κυτταρίτιδα. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών θεραπειών είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να δημιουργήσετε το τέλειο σώμα, γιατί η μία συμπληρώνει την άλλη με 

τον πιο κατάλληλο τρόπο. 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να έχουμε 

το ιδανικό αποτέλεσμα: Η κρυολιπόλυση εφαρμόζεται σε μία μόνο επίσκεψη και 

αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα μετά από ένα μήνα, ώστε να έχουμε 

το τελικό αποτέλεσμα σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα της εφαρμογής της. 

Σε αυτό το διάστημα, οι θεραπείες του LPG συμβάλλουν στην αποβολή των 

κατεστραμμένων λιποκυττάρων, άρα στη βελτίωση της κυτταρίτιδας, στην 

αποτοξίνωση του οργανισμού, στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος και κατ' 

επέκταση στη βελτίωση της όψης του δέρματος. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα 

τέλεια αρμονικό σώμα, με ένα υγιές και σφριγηλό δέρμα. 

Τα πλεονεκτήματα της κρυολιπόλυσης 

 Η θεραπεία κρυολιπόλυσης αφορά το τοπικό πάχος και είναι μια μοναδική 
συμπληρωματική μέθοδος, που μπορεί να συγκριθεί με τη λιποαναρρόφηση. 

 Με την κρυολιπόλυση τα λιποκύτταρα αποβάλλονται σταδιακά και έτσι δεν 
δημιουργείται έντονη χαλάρωση στο δέρμα, καθώς του δίνεται ο χρόνος να 
επανέλθει σιγά σιγά. 

 Μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρό χρονικό διάστημα και σε άλλα σημεία του 
σώματος, πράγμα που βοηθάει, χωρίς κανένα κίνδυνο και ταλαιπωρία, να έχουμε 
ένα ιδανικό αποτέλεσμα. 

 Μη επεμβατική και ανώδυνη μέθοδος. 
 Άνετη, γρήγορη (διάρκεια μία ώρα). 
 Μόνιμη μείωση του τοπικού πάχους. 
 Μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εφαρμογής της ψύξης (360°) 

για ομοιόμορφο αποτέλεσμα (παγκόσμια καινοτομία). 
 Χωρίς χρόνο αποθεραπείας. 
 Ενισχυμένος ψυκτικός μηχανισμός (έως -9 ˚C). 
 Διπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες. 
 Δύο διαφορετικοί τύποι κεφαλών. 

  

Η επίσκεψη γνωριμίας και αξιολόγησης είναι δωρεάν! 
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