
INDIVIDUĀLA PIEEJA IKVIENAM! 
Atšķirībā no citām pieejamām metodēm es-
tētiskās medicīnas tirgū, LPG® endermolo-
gie® ir efektīva un zinātniski pierādīta, 100% 
dabiska un nesāpīga metode, kas kalpo kā 
atlernatīva tikpat efektīvām, bet tikai invazī-
vajām procedūrām. 
Seja – atjaunojoša un savelkoša iedarbība 
jebkurai sejas zonai – maisiņiem zem acīm 
un pietūkumam, pierei, vaigiem, kaklam, 
dubultzodam, lūpām, grumbām un krokām. 
Pirms svarīgas tikšanās jūs varat izvēlēties 
kādu no vienreizējām sejas procedūrām, 
piemēram, «Mirdzums». Iespējams, ka vē-
laties atrisināt konkrētas problēmas vai 
ilgtermiņā palēnināt novecošanās pazīmes, 
tad Jums jāizvēlas procedūru ārstēšanas 
kurss. Programmā ietilpst procedūras, kas 
padarīs jūsu sejas veidolu harmonisku, at-
jaunos ādas blīvumu, izlīdzinās grumbas un 
krokas.

Ķermenis – jūs varat izvēlēties gan ķerme-
ņa komplekso lipomasāžu, gan apstrādāt 
konkrētas problēmzonas: kājas, sēžamvietu, 
vēderu, vidukli, rokas, ceļgalus, muguru. Šī 
procedūra vienlaikus iedarbojas gan uz loka-
lizētām tauku nogulsnēm, gan uzlabo ādas 
kvalitāti (padara ādu tvirtu un likvidē celulī-
tu). Rezultāti parasti ir redzami jau pēc 3 pro-
cedūrām, taču ievērojamus uzlabojumus var 
novērot pēc 6 procedūrām.
Ārstēšana un relaksācija — mēs nedrīkstam 
aizmirst, ka Endermologie® procedūras var 
būt ļoti efektīvas arī vispārējās labsajūtas un 
veselības uzlabošanai. Arvien vairāk klientu 
uzskata, ka tas ir efektīvs veids, kā cīnīties 
ar  apātiju, nogurumu, spēka un enerģijas 
izsīkumu, muskuļu krampjiem un pat vēdera 
uzpūšanos, ko izraisījis stress.

Atbilstoši piemeklētas programmas var palī-
dzēt šādu problēmu risināšanā:
•  enerģijas paaugstināšana, stresa un nogu-

ruma mazināšana,
• imūnsistēmas stiprināšana,
•  atjaunošanās pēc pārslimotas saaukstē-

šanās un gripas,
• detoksikācija un asinsrites uzlabošana,
•  atveseļošanās pēc mīksto audu traumām, 

locītavu kustīguma un lokanības atjauno-
šana,

•  svara korekcija, uzlabojot vielmaiņas 
procesu,

•  pietūkuma un ūdens aiztures samazināšana,
• celulīta pazīmju samazināšana,
• ādas krāsas un tonusa uzlabošana.

BALTIJAS VALSTU KOLĒĢU ATSAUKSMES
Ludmila Janberga,  
Estetik SPA īpašniece (Rīga, Latvija):
“Pirmā ierīce, kuru Estetik SPA iegādājās 
2006. gadā, bija LPG Cellu M6® Keymodule. 
Tajā laikā šī procedūra bija absolūta modes 
tendence, un tās iekļaušana mūsu salona 
pakalpojumu piedāvājumā — bija mans labā-
kais lēmums. Pateicoties šim aparātam, mēs 
varējām aktīvi attīstīt un paplašināt mūsu 
pakalpojumu klāstu. Mūsu centrā ir aptuveni 
20 dažādu aparātu, taču LPG ( mums ir arī 
jaunākais LPG modelis Cellu M6 Alliance) 
joprojām ir mūsu klientu iecienītākā  izvēle 
un  prioritāte.» 

Helina Vende, klīnikas Roosmarii  
īpašniece (Talinna, Igaunija):
“Roosmarii klīnika piedāvā LPG procedūras 
jau 28 gadus. Mums ir daudz tādu klientu, 
kas izmanto klīnikas pakalpojumus kopš tās 
dibināšanas dienas. LPG procedūras ir šo 
cilvēku ikdienas neatņemama sastāvdaļa. 

Mūsu pakalpojumus izmanto jau paaudžu 
paaudzēs: vecāki, viņu bērni un pat mazbēr-
ni. Šīs ilgtermiņa attiecības ir devušas mums 
lielu pieredzi. Es jau samērā ilgi strādāju ar 
LPG tehnoloģiju, tādēl varu droši teikt, ka 
LPG ir mana mīlestība un aizraušanās. Es 
joprojām apbrīnoju šīs tehnoloģijas ietekmi 
uz cilvēka organismu un kādus brīnišķīgus 
rezultātus spēj sasniegt mūsu klienti. «

Robertas Didzulis, klīnikas Sugihara  
direktors (Viļņa, Lietuva):
“SUGIHARA klīnikā LPG Cellu M6® Keymo-
dule parādījās jau 2003. gadā. Tas bija pir-
mais LPG aparāts Viļņā. Mēs ar to ļoti lepojā-
mies un apbrīnojām. Kopš tā laika ir pagājuši 
gandrīz 20 gadi, bet mēs joprojām to apbrī-
nojam. Tas ir pārsteidzoši, cik daudz iespēju 
LPG spēj dot gan klientam, gan speciālistam. 
Pirms diviem gadiem mēs iegādājāmies jau-
no modeli — Cellu M6® Alliance. Vecais labais 
Keymodule joprojām strādā, un tam ir pastā-
vīgi cienītāji.»

P

Kāpēc labākie estētiskās 
medicīnas un SPA centri izvēlas 
LPG® endermologie?

Masāža joprojām ir iecienītākā SPA, skaistumkopšanas un veselības centru 
apmeklētāju procedūra. Tiesa, šodien šim pakalpojumam tiek izvirzītas vis-
augstākās prasības: tai jābūt relaksējošai, jānodrošina ātri rezultāti, jārada 
kompleksa iedarbība uz veselību, jāsagādā patīkamas sajūtas un, protams, tai 
jābūt absolūti drošai.

Cenšoties apmierināt mūsdienu klienta vajadzības, LPG Systems, pasaulslavenā 
LPG Cellu M6® masāžas aprīkojuma izgudrotājs, ir izvirzījis uzdevumu nodrošināt 
augstākās klases aprīkojumu ar unikālām un fizioloģiskām programmām, lai atrisi-
nātu dažādas estētiskās un terapeitiskās problēmas.

Šogad LPG Systems svin 35 gadu jubileju. Taisnības labad jāatzīmē, ka ne katrs 
uzņēmums var lepoties ar tik nozīmīgu datumu, stabilu pozīciju tirgū un iespaidīgu 
aprīkojuma izmantošanas vietu skaitu: LPG masāžas iekārtas tiek izmantotas 110 
pasaules valstīs un ir uzstādītas vairāk nekā 80 000 centros ( skaistumkopšanas 
salonos, klīnikās, spa centros) visā pasaulē, tostarp HARRODS salonā, ķēdes vies-
nīcās KEMPINSKI, SHERATON, HILTON.
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Pirmo LPG Cellu M6® iekārtu Francijā sāka 
ražot 1986. gadā, tās izgudrotājs un idejas 
autors ir Louis-Paul-Gutheil. Iekārtas sā-
kotnēji bija paredzētas tikai fizioterapijai. Un 
tikai 14 gadus vēlāk estētiskās medicīnas 
tirgū parādījās patentēta un uzlabota teh-
noloģija.
Jau 35 gadus LPG Systems izstrādā teh-
noloģijas un ražo kosmetoloģijas, sporta un 
estētiskās medicīnas iekārtas, kā arī rehabi-
litācijas, terapijas un estētikas aprīkojumus.
Šobrīd pieejamas jau desmit LPG Cellu M6 
aprīkojuma paaudzes. Jaunākais mode-
lis, LPG Cellu M6® Alliance, tika patentēts 
2017. gadā un kļuva par lipomasāžas un 
endermoloģijas zelta standartu. Es gribētu 
atzīmēt, ka šobrīd šis ir viens no jaunākajiem 
patentiem estētiskajā medicīnā un jaunākais 
patents aparātu masāžas jomā.
Tehnoloģijas efektivitāte, tās veiksmīgās 
darbības laikā, ir pierādīta 145 pētījumos, no 
kuriem 32 ir publicēti PubMed — starptautis-
kajā medicīnas bibliotēkā.
Patentētā LPG endermologie® tehnoloģija 
ir maiga, tomēr intensīva sejas un ķermeņa 
mīksto audu stimulācija, kas aktivizē šūnu 

darbību, nodrošinot ātrus un redzamus re-
zultātus, vienlaikus radot klientiem unikālas 
sensorās sajūtas, kas fizioloģiski uzlabo or-
ganisma pašsajūtu un novērš saslimšanas 
iespējas.
Mūsu uzņēmums Vario Health Equipment ir 
LPG Systems izplatītājs kopš 2006. gada. 
Mums ir vairāk nekā 120 klientu visā Baltijā, 
kuri veiksmīgi darbojas skaistumkopšanas 
un estētiskās medicīnas, fizioterapijas un 
dermatoloģijas tirgū. LPG Systems ir spē-
cīgs un uzticams partneris, kurš, pateicoties 
savām priekšrocībām, ir spējis apmierināt 
pieprasījumu un pielāgoties pieejai pat pan-
dēmijas laikā.

VIENREIZĒJS INTERFEISS  
UN PLAŠS IESPĒJU PIEDĀVĀJUMS
LPG endermologie® tehnoloģija, kas pazīs-
tama arī kā lipomasāža, ir VIENĪGĀ dabiskā 
FDA sertificētā metode, kas vienlaicīgi spēj 
atrisināt celulīta, ādas savilkšanas, ķermeņa 
ādas tonusa un tvirtuma problēmas, proce-
dūras laikā paātrinot asinsriti par 400%, pa-
ātrinot vielmaiņu, samazinot pietūkumu un 
ūdens aizturi audos. Neviena cita tehnoloģija 

nespēj piedāvāt metožu kopumu, kas iedar-
bības ziņā būtu salīdzināma ar LPG masāžu.
Pateicoties iespaidīgajam procedūru klās-
tam, jaunākā LPG iekārta Cellu M6® Alliance 
spēj apmierināt jebkura klienta vajadzības. 
Jau 2017. gadā LPG Cellu M6 Alliance® radī-
tāji izveidoja ekskluzīvu programmu izvēlni – 
ar individuāli pārdomātām programmām, kas 
pielāgotas problēmas izteiktībai pretstatā 
ierastajam standarta piedāvājumam.

Klienti var izmantot 10, 40 vai 90 minūšu il-
gas personalizētas ārstēšanas programmas, 
kuru pamatā ir rūpīgs izvērtējums, kas veikts 
ar modernāko lietotni endermoscan vairāk 
nekā 20 sejas un ķermeņa mērķa zonās. 
Parasti procedūru izvēlnē tiek piedāvātas 
standarta 20 minūšu procedūras un 40 
vai 60 minūšu procedūras, kas iedarbojas 
uz noteiktu zonu vai paredzētas konkrētas 
problēmas risināšanai ar relaksējošu, tonizē-
jošu, atjaunojošu, detoksikācijas efektu pēc 
izvēles.
Pateicoties manipulas patentētā dizaina ie-
darbībai, tiek apstrādāti dažāda dziļuma ādas 
audi, saites, cīpslas un muskuļi. 

Izplatītājs 
SIA Vario Health Equipment 

Tālr. +371 29203285
Pārdošana, uzstādīšana, servisa apkope, 

speciālistu apmācība darbam ar LPG 
iekārtām. 

Darba pieredze – 15 gadi.
www.vario.lv

1999. gadā tika 
izveidota starp-
tautiskā zinātnieku 
kopiena COSIRE, kas 
veic pētījumus un 
publicē rezultātus, 
tā apstiprinot 
LPG tehnoloģiju 
efektivitāti un 
drošību. Kopienu 
veido atzīti zināt-
nieki un eksperti 
no visas pasaules. 
Vidēji 5% no visa 
LPG Systems gada 
apgrozījuma tiek 
ieguldīti pētniecībā 
un inovācijās.

34 35


