LPG ENDERMOLOGIE
Endermologie is een behandelingsmethode waarbij de weefselbarrières die ten
grondslag liggen aan cellulitis en vetophopingen worden weggenomen. Met behulp
van de CELLU M6 ondergaat het onderhuids vetweefsel een diepgaande bindmassage.
Het vastzittende vet wordt zodoende op een bijzonder doeltreffende manier losgerold
en losgekneed. De resultaten na een 15-tal sessies zijn dan ook spectaculair.
De ontsierende vetrolletjes en cellulitis lijken als het ware grotendeels of volledig
weggerold. De huid ziet er terug stukken jonger uit: stevig, compact en glad.
Endermologie geeft vrouwen wat zijn altijd al wilden: een mooier, jonger en gezonder
lichaam. En dat in perfecte harmonie, zonder chirurgische ingreep!
Endermologie is een behandelingsmethode van huid, onderhuid en onderhuids
bindweefsel. Met behulp van een hoogwaardig LPG apparaat (de CELLU M6) kunnen
verscheidene aandoeningen op cosmetisch als therapeutisch gebied uitgevoerd
worden.
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Cellulitis behandeling
Overmatig vetweefsel, rijbroek
Verslapte huid
Lymfoedeem
Doorbloedingsstoornissen
Weefselverhardingen
Littekens
Overbelaste spieren
Gewrichten
Vermoeide benen

Hoe werkt het precies?
Het LPG apparaat heeft diverse behandelkoppen geschikt voor diverse aandoeningen
en lichaamsdelen. Endermologie maakt korte metten met overtollige vetrolletjes, een
verslapte huid en alle andere bovengenoemde aandoeningen. De behandeling is
gebaseerd op een diepe, mechanische bindweefselmassage, die voor een sterke
verbetering van de stofwisseling en bloedcirculatie zorgt.
De behandelkop van de Cellu M6 neemt de huid op en bewerkt die door een in- en
uitrollende beweging. De rollende en knijpende beweging van de behandelkop
stimuleert de bloed- en lymfecirculatie van het lichaam en bevordert de opname van
voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen.
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Wat doet endermologie voor cellulitis?
Endermologie is een natuurlijke, niet operatieve methode. Het neemt de weefsel
barrières, die ten grondslag liggen aan cellulitis en vetophopingen, weg. Huid en
onderhuid krijgen weer een gezonde structuur, gaan er beter uitzien en voelen zachter
aan.
De circulatie wordt hersteld, waardoor een verbetering in de voedingstoestand
plaatsvindt van de huid en onderhuidse structuren. Hierdoor kunnen ook andere
klachten verdwijnen. Endermologie breng het natuurlijke proces van verwijdering van
vetophopingen op gang en maakt de huid gezond en sterk.
De cellulitis behandelingen worden de eerste 4 weken bij voorkeur twee keer per week
uitgevoerd. Hierna kan naar één maal per week worden overgegaan. Één behandeling
duurt steeds 35 minuten. Het aantal behandelingen nodig voor een optimaal resultaat
bedraagt gemiddeld een 15-tal sessies. Om het bekomen resultaat te behouden is het
raadzaam om één maal per 4 à 6 weken een behandeling te laten herhalen.
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