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Τόσο καθαρό…

Αυτή είναι η ζωή της  
Τόσο διαφορετική….
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
• Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήµατος
• Ελληνική Εταιρεία Κλιµακτηρίου και Εµµηνόπαυσης

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου 
Ουρογεννητικού Συστήµατος 
και της περιοχής του Πρωκτού  
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Cellu M6® 
Alliance 

& Cellu M6® 
Alliance Lab

Ήρθε η νέα γενιά θεραπειών της 
LPG και τα δύο νέα και εξελιγμένα 

μοντέλα Cellu M6® Alliance. 
Η θεραπεία LPG Endermologie® 
είναι εδώ και 30 χρόνια η μόνη 

100% φυσική, μη-επεμβατική 
και καθόλου επιθετική τεχνική 

μηχανικής διέγερσης του δέρματος 
που επανενεργοποιεί με φυσικό 

τρόπο τον μεταβολισμό 
των κυττάρων. Συμβάλλει 

ταυτόχρονα στην απελευθέρωση 
του λίπους και στην καταπολέμηση 

της χαλάρωσης, ενώ σέβεται 
απόλυτα τη φυσιολογία 

του σώματος 
και του δέρματος.

Cellu M6® Alliance LabCellu M6® Alliance Premium 
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Η καινοτομία της LPG και των νέων 
συστηµάτων Alliance έγκειται στο ότι για πρώτη 
φορά δύο διαφορετικές πατενταρισμένες 
τεχνολογίες, η ανεξάρτητη κίνηση του 
κυλίνδρου και η ανεξάρτητη κίνηση του 
πτερυγίου συνδυάστηκαν σε μία μόνο 
κεφαλή για µία ταυτόχρονη θεραπεία 
αδυνατίσµατος, σύσφιγξης και αντιγήρανσης 
προσώπου και σώµατος. 

Η νέα κεφαλή έγινε πολύ πιο απλή στη 
λειτουργία της και πλέον δουλεύει πιο βαθειά. 

Το γράπωµα του δέρµατος και -ως εκ 
τούτου- η κινητοποίηση και η ελαστικότητα 
του ιστού αυξάνονται κατά 25%. 

Ο/Η θεραπευόµενος/η το νιώθει πιο 
έντονα και έχει την αίσθηση µιας ακόµη πιο 

αποτελεσµατικής θεραπείας. 
Πολύ σηµαντικό είναι, επίσης, ότι πλέον δεν 

απαιτούνται µανούβρες και έτσι η διαδικασία 

της θεραπείας γίνεται πολύ πιο εύκολη και 
ξεκούραστη και για τον ίδιο τον χειριστή. 

Ακόµη, το νέο πρωτοποριακό σύστηµα Cellu M6® Alliance διαθέτει σύστημα 
ασύρματης διαβίβασης δεδομένων τηλεμετρίας. Η θεραπεία πια είναι 
απόλυτα εξατοµικευµένη, καθώς το σύστηµα συνδέεται µέσω wifi µε ένα tablet 
όπου ο θεραπευτής συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες µετρήσεις που περιγράφουν 
τις ανάγκες του/της εκάστοτε ασθενούς. Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται: 
α) τα σηµεία της θεραπείας και β) ο τύπος του δέρµατος (σφριγηλό, ινώδες, 
χαλαρό). Τα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται επίσης ασύρµατα στο λογισµικό του 
νέου συστήµατος, το οποίο και επιλέγει αυτόµατα το καταλληλότερο πρόγραµµα 
θεραπείας. Έτσι, με το νέο LPG η θεραπεία γίνεται απολύτως εξατομικευμένη 
και προσαρµοσµένη σύµφωνα µε τον τύπο του δέρµατος, τις περιοχές που 
χρίζουν βελτίωσης και τον επιθυµητό χρόνο θεραπείας (από 10 έως 40 λεπτά). 
Με άλλα λόγια δεν προσπαθούµε πλέον να προσαρµόσουµε ένα υφιστάµενο 
πρωτόκολλο στα δεδοµένα του/της ασθενούς, αλλά τις ανάγκες θεραπείας του/
της εκάστοτε ασθενούς πάνω στο λογισµικό του συστήµατος.

Επίσης, χάρη στον νέο πατενταρισµένο αισθητήρα δερµατικής ταυτότητας "Alliance Skin Identity 
Sensor" η ποιότητα του δέρµατος δεν αποτελεί πλέον εµπόδιο στην αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, 
καθώς το σύστηµα αναγνωρίζει την ταυτότητα του δέρµατος και προσαρµόζει µε ακρίβεια τη θεραπεία 
πάνω στον/στην ασθενή. 

Έτσι, το αποτέλεσµα πλέον είναι και καλύτερο και λιγότερο εξαρτώµενο από τον χειριστή.

Αποδεδειγμένη Αποτελεσματικότητα
Παρατεταµένες µελέτες έδειξαν ορατά αποτελέσµατα από την τρί-

τη κιόλας συνεδρία για το σώµα και από την πρώτη κιόλας συνε-
δρία για το πρόσωπο µε συνολική βελτίωση ως εξής: 70% µείωση 
τοπικού πάχους (µείωση περιφέρειας της µέσης -5,2 εκ.), 67% λεί-
ανση κυτταρίτιδας, 71% αύξηση δερµατικής και 80% αύξηση εν-
δογενούς υαλουρονικού οξέος, 87% λείανση ρυτίδων, 70% σύ-
σφιγξη περιγράµµατος και δύο φορές καλύτερη όψη του δέρµατος.
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ID

Λίγα περισσότερα 
λόγια για τη θεραπεία 
endermoLoGie®

Πρόσωπο
Η νέα µη επεµβατική και 100% φυσική τεχνική προσώπου Face 

Endermologie® και η κεφαλή θεραπείας ERGOLIFT™ επιφέρει 
εν τω βάθει δράση στον ιστό, επανα-ενεργοποιώντας τη φυσική 
παραγωγή  ινών  κολλαγόνου και ελαστίνης για άµεση αναγέννηση του 
δερµατικού ιστού και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα αντιγήρανσης 
σε άντρες και γυναίκες. Η αποκλειστική αυτή τεχνική αντιγήρανσης 
της LPG χρησιµοποιεί τη διαδικασία της µηχανικής µεταγωγής   
µηνυµάτων (“mécano-stimulation”), προκειµένου να διεγείρει 
τους ινοβλάστες και να αναπυκνώσει τους ευαίσθητους ιστούς 
της περιοχής του προσώπου, του λαιµού και του ντεκολτέ. Η 
κεφαλή θεραπείας ERGOLIFT™ στηρίζεται στην αποκλειστική και 
πατενταρισμένη τεχνολογία της LPG, MPF (Motorized Pulsating 
Flaps), δηλαδή, στην ηλεκτρονικά ελεγχόµενη µηχανοποίηση και 
κινητοποίηση του δερµατικού ιστού! 

Η νέα, δε, επιστηµονική µελέτη που διεξή-
χθη από το Τµήµα Δερµατολογίας του Πα-
νεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Besascon, 
(Γαλλία) υπό την εποπτεία του Καθηγητού 
Philippe Humbert  (HUmBerT P. et al. Clinical 
interventions in Aging 2015:10, 1-17) –μο-
ναδική στο είδος της παγκοσµίως µιας και 
στηρίχτηκε σε 20 διαφορετικές βιοψίες από   

την περιοχή του προσώπου– έδειξε ότι το ενδογενές υαλουρο-

νικό οξύ του δερµατικού ιστού αυξάνεται κατά 80%, η ελαστί-
νη αυξάνεται κατά 46%, οι ρυτίδες λειαίνονται κατά 21%, 
το δέρμα συσφίγγεται µέσω κολλαγονογένεσης κατά 23%, οι 
μαύροι κύκλοι και οι σακούλες κάτω από τα µάτια µειώνονται 
κατά 15% και 19%, αντίστοιχα, και η φυσική λάμψη του δέρμα-
τος αποκαθίσταται και διπλασιάζεται.

Σώµα
Η πρωτοπόρος µηχανική δράση της θεραπείας Body 

Endermologie®, που ασκείται στο υποδόριο λίπος, επιφέρει βιο-
χηµικές αντιδράσεις. 

Αυτή η φυσιολογική διαδικασία, που ονοµάζεται µηχανική µετα-
γωγή µηνυµάτων (“mécano-stimulation”), διεγείρει τα λιποκύτ-
ταρα, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απελευθέρωσης 
του τοπικού λίπους και µείωσης της κυτταρίτιδας. 

Η τεχνική αυτή εξαφανίζει από τις περιοχές που στοχεύουµε το 
επίµονο λίπος, που είναι ανθεκτικό σε δίαιτα και φυσική άσκηση. 

Τα συστήµατα Cellu M6® της LPG επιδρούν σηµαντικά στην επα-
νεκπαίδευση των  λιποκυττάρων και του ίδιου του οργανισµού για 
να λειτουργήσει και πάλι όπως παλιά, ανανεώνοντας τις επιβραδυ-
µένες κυτταρικές διαδικασίες. 

Τέσσερα είναι,  λοιπόν, τα κύρια αποτελέσµατα αυτής της θεραπείας: 
α) το επίµονο λίπος αποµακρύνεται, 
β) το περίγραµµα ανασχηµατίζεται, 
γ) το δέρµα συσφίγγεται και ανασηκώνεται και 
δ) η κυτταρίτιδα λειαίνεται. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ.Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr  www.lidsmedical.gr
www.facebook.com/universkin 

Κάθε ∆έρµα 
και Μία Νέα Φόρµουλα

Φτιάξτε ένα νέο καλλυντικό 
για κάθε ασθενή σας
• Σχεδιασμένο από Γάλλους γιατρούς για γιατρούς 
• Τελείως εξατομικευμένη σειρά δερμοκαλλυντικών 
• Προετοιμάζονται επιτόπου σε 20 δευτερόλεπτα 
• 1 Ορός-Βάση με αναπλαστική και καταπραϋντική δράση 
• 19 Ενεργά Συστατικά κλινικά αποδεδειγμένα 
• 57 πιθανές συγκεντρώσεις 
• 1159 πιθανοί συνδυασμοί

Ορός UniverskinΤΜ ........................15ml
SOD (Yπεροξειδική Δισμουτάση) ....2%
Βιταμίνη Β3 .........................................4%
Μαντεκασσοσίδη................................1%
6 σταγόνες Πρωί & Bράδυ

Your skin
Your formoula




