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fiimdiden fazla kilolardan kurtulmak, ince k›yafetlere, bikini- mayolara haz›rlanmak gerekiyor. Integral ile bir ayda hem gençleflmek hem

istedi¤iniz forma girmek mümkün.

Dünya devi LPG markas›n›n devrimsel nitelikte iki büyük yenili¤i olan Ergodrive ve Endermolift teknolojilerini bir arada bulunduran cilt ve

vücut bak›m›nda devrim yaratan son teknoloji cihaz› Integral, tüm dünya ile ayn› anda Antalya’da AKUMER ‘ de. 

Bu son teknoloji ürünü cihaz ile bölgesel ya¤lanmay› yok etmek, selülitten dolay› oluflmufl portakal kabu¤u görünümüne son vermek, basen

ve kalça hatlar›n›z› flekillendirmek, incelmek, pürüzsüz bir cilt oluflturmak ve cildin elastikiyetini geri kazand›rarak hayal etti¤iniz vücut

hatlar›na sahip olabilirsiniz. 

Integral ile 6 - 8 seansta lipolizi (ya¤ yak›m›n›) aktive ederek istedi¤iniz gibi bir görünüme kavuflabilir, vücudunuzu yeniden

flekillendirebilir ve 1 bedene kadar 1 ay içinde incelebilirsiniz. Ayr›ca seanslar›n olumsuz yaflam koflullar›na karfl› etkili oldu¤u da

kan›tlanm›fl. Yo¤un çal›flma temposunun beraberinde getirdi¤i stres, hava kirlili¤i, hareketsiz yaflam ve de vakitsizlikten kaynaklanan

sa¤l›ks›z beslenme, vücudumuzda ödem ve fliflkinlik yarat›rken diyet ve egzersizle inceltemedi¤imiz bölgesel ya¤ minderlerine de sebep

oluyor. Bunun yan›nda cildimiz de erken yaflta y›pran›yor ve elastikiyetini kaybediyor. Integral, kötü yaflam koflullar›n›n bu etkilerini

ortadan kald›rmaya do¤al mekanik uyar›m sistemi ile yard›m ediyor.

LPG’nin Integral cihazlar›n›n sa¤l›k aç›s›ndan önemini vurgulayan Ünlü Frans›z Kalp ve Damar Cerrah› Prof.Dr Philippe Blanchemaison

LPG’nin gelifltirdi¤i ve bu cihazlara kullan›lan teknolojinin dünyada FDA onay› alan ilk teknoloji ve dünyada bilimsel çevrelerde kabul

görmüfl, mekanotransdüksiyon yoluyla ba¤ doku hücrelerine etki ederek hücresel aktivasyon sa¤layan tek uygulama oldu¤unu söylüyor. 

Integral ile Elde Edilen Sonuçlar

Sark›k kol altlar›n› s›k›laflt›rarak forma girmesine yard›mc› olur.

*Gergin ve s›k› bir karna sahip olman›z› destekler.

*‹stemedi¤imiz bölgelerde biriken ya¤lar›n yak›lrak lenf direnaj ile vücuttan at›lmas›na yard›mc› olur. 

*Vücudu yeniden flekillendirerek hatlar›n orant›l› bir biçimde yeniden tasarlanmas›n› sa¤lamaya yard›mc› olur.

*Selülit ve ciltteki portakal kabu¤u görünümünün giderilmesini destekler.

*Diyet ve egzersizle incelme gerçeklefltirilemeyen bölgelerde etkili olur.

*Bel çevresinde oluflan ya¤ minderlerinin incelmesini destekler.

*Stres ve h›zl› yaflam›n getirdi¤i yorgun ve mat yüz hatlar›n›n giderilmesine yard›mc› olarak cildin   sa¤l›kla parlamas›n› sa¤lar.

*Kolajen ve elastin sentezinin do¤al yollarla üretimini art›rarak cilt tonüsünü yükseltir.

*Ciltte genetik veya zamana ba¤l› olarak ortaya ç›kan çizgi ve k›r›fl›kl›klar›n giderilmesine yard›mc› olur.

*Cildin yenilenme h›z›n› yükselterek çok daha s›k› ve genç görünmesini sa¤lar. Bu
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YAZ GEL‹YOR ... 
Hem gençleflin hem forma girin 


