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Scris de Ana Kozma 

LPG a lansat un nou sistem anticelulitic, adresat tuturor 

femeilor, cu eficiență maximă în tratarea oricărui tip de 

celulită, fie că este apoasă, adipoasă sau fibroasă. Noile 

solutii ajută la corectarea aspectului de coajă de 

portocală si optimizează beneficiile deja cunoscute ale 
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tratamentului LPG Alliance, efectuat în clinici și saloane 

de înfrumusețare. 

 

 

LPG a lansat un nou protocol, de maximă eficiență, contra celulitei 
Noul tratament este disponibil pe aparatul LPG Alliance și este primul protocol care 
combină tratamentul clasic endermologie cu un masaj manual, pentru o stimulare 
multidimensională a țesutului, care reactivează mai multe mecanisme fiziologice 
simultan. Fiecare ședință anticelulitică cu aparatul LPG Alliance include 3 etape: 
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1. Mobilizare și drenare 
Tesutul este mobilizat și decongestionat, astfel se reactivează circulația sângelui și 
pielea este pregatită pentru faza a doua a tratamentului. 

2. Fermitate 
Capătul de lucru al aparatului Alliance efectueaza manevra patentată numita „SWING”, 
reducând fibroza și stimulând natural lipoliza. Aspirația secvențială a capatului de lucru 
îmbunătățește de asemenea rezultatele, oferind fermitate și elasticitate pielii, datorită 
noului colagen, elastinei și acidului hialuronic creat. 

3. Optimizare rezultate și relaxare 
Tratamentul se termină prin aplicarea cremei și a serului anticelulitic, urmând o serie 
de tehnici de masaj manuale, perfecte pentru relaxare. Masajul se efectuează pornind 
de la tălpi și până în zona mușchilor fesieri, inclusiv. 



 

Tratamentul recomandat de specialiști include o cură de 10 sedințe anticelulitice cu 
LPG Alliance, cate 2 ședințe pe săptămână, împreună cu folosirea gelului-cremă 
anticelulitic și a serului anticelulitic, cât și administrarea de nutricosmetice, în funcție 
de nevoile fiecărui organism: LPG Collagen, LPG Acid Hialuronic, LPG Omega 3-6-9 
și Day & Night Orange Peel Stop. 

Produsele sunt disponibile în magazinul Top Line (Regina Maria 14), pe site 
(www.topline.ro) și în clinicile și saloanele partenere Top Line. 

http://www.topline.ro/


 

Gelul-cremă anticelulitic LPG 
Această cremă-gel tratează în mod specific toate tipurile de celulita, fie că este 
adipoasă sau apoasă. Ajută la inversarea procesului de formare a celulitei, prin 
reducerea expansiunii excesive a adipocitelor, combate retenția de lichide și 
îmbunătățeste aspectului pielii. Pielea este vizibil mai fină și mai tonifiată. 

Textura sa cremă-gel ajută produsul să alunece și să fie masat, oferind în același timp 
o senzație de prospețime. 

Cheia succesului: Crema-gel trebuie folosită în combinație cu serul. 

• Aplicați crema-gel dimineață si/sau seara cu mișcîri circulare pe zonele țintă. 
• Apoi efectuați tehnica de masaj prin palpare și rulare. 
Gelul-cremă anticelulitic LPG este o formulă foarte concentrată în ingrediente active 
de origine naturală care acționează în sinergie: 
• Coral de plante marine: eliberează grăsime, acțiuni anti-depozitare și anti-recidive 
• Petale de portocală amară (bogate în biofl avonoide): eliberează grăsimea, scurge și 
decongestionează 
• Alge brune: acțiune netedă și anti-depozitare 



 



Serul anticelulitic LPG 
Acest ser este tratamentul intensiv împotriva celulitei încorporate. Foarte concentrat în 
ingredientele active naturale de ultimă generație, acţionează eficient chiar şi asupra 
celulitei încăpățânate. 

mbunătățește elasticitatea pielii prin protejarea fibrelor de susținere care înconjoară 
adipocitele din piele. Combate activ expansiunea celulelor adipoase și reținerea de 
lichide. 

Are acțiune de reducere a celulitei împreună cu o îmbunătățire a elasticității pielii. Zi 
de zi, pielea isi reface suplețea și devine mai netedă și mai tonifiată. Textura sa lichidă 
este absorbită rapid de piele și acționează în sinergie perfectă cu Crema-în-Gel pentru 
rezultate optime. 

 

Cheia succesului: Serul trebuie utilizat în combinație cu Crema-Gel. 

• Aplicați Serul dimineața și seara cu mișcări circulare. 
• Apoi aplicați Creama-Gel LPG și efectuați o tehnică de masaj prin palpare și rulare. 
Pentru a îndepărta celulita și pentru a elibera grăsimea compactată între septurile 
fibroase, serul intensiv conține un ingredient activ natural suplimentar: Sacred Lotus, 
cu o dublă acțiune pentru a lucra mai eficient. 
• Sacred Lotus: un ingredient activ ce acționeaza asupra celulitei, cu proprietati de 



catifelare. Este specialistul în elasticitate. Bogat în flavonoli, ingredientul activ are o 
acțiune întărită asupra eliberării grăsimilor. 

 

Day & Night Orange Peel Stop 
Datorită formulelor de zi și de noapte dezvoltate pentru a funcționa în sinergie, 
suplimentele alimentare pentru 14 zile LPG® EXPRESS DAY & NIGHT ORANGE 
PEEL STOP au o acțiune complexa de stopare a celulitei și de îmbunătățire a 
aspectului pielii care sufera de aspectul de coajă de portocală. 

Ingredienți activi de zi și de noapte: 



• SUC DE PEPENE GALBEN: Acest ingredient este dovedit științific că reduce fibroza 
tisulară și ajută la eliminarea grăsimilor. 
• SÂMBURI DE STRUGURI: Drenator natural, recomandat în special pentru a repara 
pielea cu aspect de coajă de portocală. 
Ingredienți activi de zi: 
• GUARANA: ajută la controlul greutății, în procesul de slăbire și te ajută să te simți 
mai energic. 
• ACEROLA: aceste cireșe mici din America Latină sunt bogate în vitamina C, ideală 
pentru a contribui la reducerea stresului și oboselii. 
Ingredienți activi de noapte: 
• TURMERIC: ajută la prevenirea acumulării de grăsimi și facilitează distocarea lor de 
către ficat. 
• ROINIȚĂ: această plantă ajută la susținerea relaxării și bunăstării psihice și fizice. 
• MAGNEZIU: Acest oligoelement contribuie la reducerea stresului și a oboselii. 
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Andreea Bălan 
În ultimii ani, LPG a lansat o serie de nutricosmetice menite să aibă grijă de piele, 
păstrând-o sănătoasă și frumoasă. 

 

LPG Collagen 
Sintetizat în mod natural de corpul uman, colagenul este o proteină structurală, 
responsabilă pentru fermitatea pielii și coeziunea țesuturilor. De-a lungul vieții, 
producția de colagen scade și apar astfel primele semne ale îmbătrânirii. 



LPG ne ofera o formulă inovatoare de colagen marin și de peptide de elastină pentru 
a ne ajuta organismul din surse externe. Această formula de colagen este identică cu 
cea a pielii noastre. Astfel, acest colagen extern este perfect asimilabil de organism și 
benefic în lupta împotriva semnelor de îmbătrânire, reducand ridurle vizibile și liniile 
fine. 

LPG Collagen are aromă de ciocolată. 1 plic contine 2 g de peptide din pește care 
oferă 1.880 mg de colagen și 120 mg de elastină. Nu conține zahăr, îndulcitori, agenți 
acidifianți sau grăsimi. 

Se diluează un plic în 100 ml de apă caldă. Se administrează 1 plic/zi. 

 



LPG Acid Hialuronic 
Un concentrat puternic de hidratare, acidul hialuronic are o capacitate extraordinară 
de a prinde și a reține apa. Cele 200 mg de acid hialuronic conținute într-o singură 
capsulă LPG pot oferi organismului peste 1 litru de apă. 

Sintetizat natural de organism, acidul hialuronic este o componentă majoră a pielii, 
care garantează hidratarea, coeziunea țesuturilor și elasticitatea. Grație acestuia, 
capacitatea organismului de a atrage și a reține apa este de o mie de ori mai mare. 

Natural și vegan, acest ingredient activ ghidează apa catre celulele pielii, umple ridurile 
și liniile fine, lăsând pielea strălucitoare, hidratată și vizibil mai putin stresată. 

Cu cât pielea este mai hidratată, cu atât semnele de îmbătrânire ale pielii sunt 
diminuate, pielea este mai hidratată, mai plină și tonifiată. 

O capsulă conține 200 mg acid hialuronic. 

Se administrează 1 capsulă pe zi, cu un pahar mare de apă, în timpul mesei. 



 

LPG Omega 3-6-9 
Omega 3, 6 și 9 sunt acizi grași nesaturați esențiali implicați în multe procese ale 
organismului nostru, cum ar fi cele de memorie, concentrare, dar și în cadrul proceselor 
din interiorul pielii. 



Într-o dietă modernă, uneori este dificil sa asimilezi zilnic omega 3, 6, 9, motiv pentru 
care LPG Endermologie vine in ajutorul nostru cu o soluție salvatoare. Acest nou 
complex de omega 3-6-9 oferă, în mod direct, cantități ideale de omega esențiali, de o 
foarte bună calitate, astfel încât organismul nostrut să fie ajutat în procesele sale 
celulare. 

Fiecare capsulă contine 1 g de ulei Sacha Inchi, care asigură 480 mg de Omega 3, 
360 mg de Omega 6 și 90 mg de Omega 9. 

Se administrează 2 capsule/zi, în timpul mesei. 
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