
Natuurlijke schoonheid kan je niet inspuiten, maar je kan ze  
wel extra in het licht zetten. Met een stralende teint en rimpels die je ziet,  

maar die niet opvallen. Makkelijker gezegd dan gedaan? Toch niet …

   
ANTI-AGEING À LA FRANÇAISE

Doel: meer glow! 
Matcht het wintergrijs met de teint van je huid? 
Laat de vermoeidheid zich aflezen van je 
gezicht? LPG SYSTEMS ontwikkelde 
verschillende methodes voor gezichtsmassage 
die de aanmaak van collageen, elastine en 
hyaluronzuur stimuleren. Met als gevolg dat je 
rimpels worden gladgestreken en je er zowel 
in de zomer als in de winter stralend uitziet. 
Eindelijk een natuurlijke, effectieve en 
aangename behandeling voor een frisse, 
heldere teint het hele jaar door! 

Hoe gaat het in zijn werk?  De gepatenteerde 
massagekop van LPG SYSTEMS bewerkt je 
hele gezicht en hals met micropulsaties. Een 
soort fitness voor je huid dus. De pijnloze 
stimulatie exfolieert je huid zachtjes en voorziet 
het huidweefsel van zuurstof. Tegelijk wordt de 
microcirculatie geactiveerd zodat een 
gelijkmatige teint ontstaat. En door de 
fibroblasten te pamperen krijgt de celactiviteit 
een boost. Het gevolg is dat je huid weer zacht, 
stralend, volumineus, stevig, soepel en 
gehydrateerd is. Zonder enige bijwerking en 
in amper 15 minuten tijd. Hét recept voor een 
wauw-effect dat er heel natuurlijk uitziet!  
Meer info? 
www.endermologie.com/nl
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Optimaliseer de resultaten  
thuis met het Radiance 

Brightening Serum
Deze oranje fluid is een fantastische 
cocktail van onder meer een flinke dosis 
vitamine C en een glow-booster die 
pigmentvlekken tegengaat voor een egale, 
stralende teint. Dankzij het hyaluronzuur, 
dat de aanmaak van collageen en elastine 
stimuleert, oogt je huid ook jonger en 
steviger. 

Getest en fantastisch bevonden
Ik hoor vaak dat stress, vervuiling, slaapgebrek en roken je huid 
aantasten. Ik ben het perfecte voorbeeld van iemand die al die 
problemen combineert ... Mijn huid verloor elk jaar weer een stukje 
van z’n glans, en mijn teint werd steeds doffer. Dankzij een vriendin 
leerde ik de producten van endermologie® kennen. Ik stond versteld 
van de resultaten! Na amper één sessie oogde mijn huid een stuk 
helderder, en na een paar sessies vroegen verschillende mensen in 
mijn omgeving me of ik injecties had genomen. Mijn huid lijkt inderdaad 
dikker en voller. De producten doen je huid écht stralen. 
Florette - 37 jaar 
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