LPG ALLIANCE FACIAL
Zona localitzada
Rictus, codi de barres, arrugues contorn ulls, bosses i ulleres,
doble mentó, coll i escot, mans...........................10min/zona
Tractaments clàssics:

LPG, després de 30 anys
d’experiència i investigacions
científiques, crea

Endermologie

®

la única tècnica no invasiva
d’estimulació mecànica de la pell,
que permet reactivar de manera
natural el metabolisme de les cèl·lules.
LPG® ALLIANCE: el nou aparell d’LPG.
Alliance uneix la sinergia de les dues
patents LPG; el rodet motoritzat
i la vàlvula amb aspiració
seqüencial sincronitzada,
aconseguint resultats
antienvelliment i reductors
visibles des de la 1 sessió.

Lluminositat..................................................................15min
Detox...........................................................................20min
Pit i escot.....................................................................25min
Antiarrugues................................................................30min
Reafirmant...................................................................30min
Afinador oval................................................................30min
Temps/sessió 1 sessió

10min
15min
20min
25min
30min

30€
40€
50€
56€
60€

12 sessions

12 sessions (6+6)

7%dte 10%dte
(1)
(2)

8,5%dte
(3)

335€
446€
558€
625€
669€

324€
432€
540€
605€
648€

329€
439€
549€
663€
659€

(1) 7% dte + exfoliació + mascareta.
(2) 10% dte LPG + tractament específic manteniment
o shock (no inclòs en preu).
(3) 8,5% dte 6 sessions LPG + exfoliació + mascareta
+ 6 sessions tractament específic manteniment o shock
(no inclòs en preu).

LPG Alliance Facial:

LPG ALLIANCE CORPORAL

RESULTATS VISIBLES AMB 1 SOLA SESSIÓ

Zona localitzada

Màxima eficàcia amb mínim temps.
+80% àcid hialurònic endògen
87% allisament arrugues superficials/profundes
70% reafirmació d’oval
X2 aportació lluminositat

Tractament anticel.lulític + reductor + reafirmant
(braços, línia sostenidor, cintura, abdomen, flancs, glutis,
cuixes, cara interna cuixa, genoll, bessons)...10-40min/zona

LPG Alliance Corporal:

RESULTATS VISIBLES A PARTIR DE LA 3ª SESSIÓ
Tractaments personalitzats i adaptats a cada client/a.
Triple acció en un únic tractament:
+70% eliminació greix resistent i localitzat
67% allisar la pell taronja
71% reafirmar
-5,2cm contorn cintura

Tractaments específics:
Drenatge......................................................................30min
Relaxació.....................................................................30min
Endermopuncture........................................................50min
Temps/sessió 1 sessió

10min
20min
30min
40min
50min

30€
50€
60€
80€
100€

12 sessions
7%dte
(4)

10%dte
(5)

335€
558€
669€
893€
1116€

324€
540€
648€
864€
1080€

(4) 7% dte + Malla (Malla valorada amb 30€) + Cosmètic
LPG específic casa (osmètic específic valorat amb 57€).
(5) 10% dte. No inclou ni malla ni cosmètic.

Providència, 160-166
Tel. 932134795
www.online-estetica.com

