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Lipomassage™ 
B Y  E N D E R M O L O G I E® 

Een slanker lichaam ?
Alles goed en wel, 
maar wel daar 
waar jij het wilt 
met Cellu M6®
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Resistente vetten vrijmaken op 
een natuurlijke, doelgerichte en 
effi ciënte manier 

Lipomassage™

Het juiste evenwicht tussen de productie en het afvoeren van 
vetten is een natuurlijk proces waar de afslankcellen (adipocyten) 
verantwoordelijk voor zijn. Ondanks een perfecte dagelijkse hygiëne en 
regelmatige fysieke activiteit vertraagt de celactiviteit onvermijdelijk, 
wat leidt tot een versnelling van de vetopslag.

Goed nieuws: MÉCANO-STIMULATION LPG®  (het werkingsprincipe 
van LIPOMASSAGE) zet diepgaande biologische reacties in werking. 
Stimulatie van de adipocyten versnelt het vrijmaken van resistente 
vetten (zoals femoraal vet) en stimulatie van de fi broblasten stimuleert 
de natuurlijke productie van collageen en elastine. Gelijktijdig worden 
de vetophopingen ontkluisterd, de septa* versoepeld en de bloeds- en 
lymfeomloop weer op gang gebracht, wat zo cellulitis en zelfs de meest 
gefi broseerde zones verbetert.

* Septa : Tussenschotjes van de onderhuid die onder invloed van de druk van de vetcellen 
vervormen en zo het sinaasappelhuid aspect veroorzaken.

MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs bindweefselmassage, wat zijn de verschillen?
Korte opheldering op de laatste pagina!
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Lipomassage™

*Vetkussentjes op de dijen en billen

HOE WERKT HET?
De zorg wordt toegebracht met behulp 
van een behandelkop uitgerust met 
onafhankelijke gemotoriseerde rollen (octrooi 
van LPG). De verschillende instellingen 
bewerken de huid op subtiele wijze om 
de vetophopingen vrij te maken en de 
bloeds- en lymfeomloop en het natuurlijke 
vetafbraakproces diepgaand te reactiveren. 
De verschillende draairichtingen van de 
ROLL (ROLL’IN om reserves vrij te maken, 
ROLL’UP om vlak te maken en te hervormen, 
ROLL’OUT om te verstevigen) brengen ook de 
productie van collageen en elastine weer op 
gang om de huid te verstevigen.

MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs bindweefselmassage, wat zijn de verschillen?
Korte opheldering op de laatste pagina!

HET IS BEWEZEN: DE CELLU M6® VERDUBBELT OP 
EEN NATUURLIJKE MANIER HET VRIJGEVEN VAN 
HARDNEKKIGE VETTEN
De meest recent uitgevoerde studie door Professor Max Lafontan en 
het INSERM Toulouse (Nationaal instituut voor gezondheid en medisch 
onderzoek) levert overtuigende resultaten op met betrekking tot de 
impact van MÉCANO-STIMULATION LPG geleverd door CELLU M6 op het 
femoraal vet*, dat bijzonder resistent is voor afvoer. Dankzij de CELLU 
M6-technologie van de nieuwste generatie, wordt de vrijmaking van vetten 
(lipolyse) verhoogd met 70 % na 12 behandelingen.

MARQUES MA. et al. Impact van een mechanische 
massage op het profi el van genexpressie en 
vetmobilisatie in vrouwelijk gluteofemoraal vetweefsel. 
Obesity Facts. 2011;4(2):121-9.

MARQUES MA. et al. Impact van een mechanische 
massage op het profi el van genexpressie en 
vetmobilisatie in vrouwelijk gluteofemoraal vetweefsel. 
Obesity Facts. 2011;4(2):121-9.

ROLL’INTM

Afslanken
ROLL’UPTM

Gladstrijken - Vorm geven
ROLL’OUTTM

Verstevigen
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Armen & Rug

DE LIPOMASSAGE-OPLOSSING:  Dankzij een specifi eke positie die de 
spieren onder spanning zet, is het mogelijk om zich precies te richten op de 
vetophopingen van de arm om ze vrij te maken met de ROLL’IN-beweging. 
De werking loopt door tot het schouderblad, dat vaak onderhevig is aan 
opslag door permanente samendrukking van het schouderbandje van de 
beha. In een tweede fase stimuleert de ROLL’OUT, die is toegewijd aan 
versteviging, de fi broblasten om de natuurlijke productie van collageen en 
elastine te reactiveren.

DE OORZAKEN:  Door de leeftijd en hormonale onregelmatigheden 
verliest de fragiele huid van de armen haar tonus, en heel vaak verschijnen 
er verzakkingen. De huid heeft de neiging om te gaan hangen op een 
onesthetische wijze, de armen verslappen, waarbij men ooit spreekt van 
‘kimonoarmen’, wat soms wordt geassocieerd met een teveel aan vet en 
een gebrek aan specifi eke, fysieke activiteit.”.

Armen
DOEL: verfi jnde en tonische armen!

Als ik vakantiefoto’s zie van mezelf in een 
onderhemdje, kan ik mijn dikke, slappe, 
vormloze armen niet aanzien ... 
daar word ik depressief van!

01 Armen & Rug

MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs bindweefselmassage, wat zijn de verschillen?
Korte opheldering op de laatste pagina!



DE LIPOMASSAGE-OPLOSSING:  De werking van CELLU M6 defi broseert 
de samengedrukte weefsels, reactiveert de circulatie-uitwisselingen 
(ROLL’UP) en stimuleert de vetvrijmaking (ROLL’IN) door specifi eke 
manoeuvres af te wisselen met verschillende weefselopslagmodi. Ten slotte 
verschaft een fase van versteviging (oppervlakkige weefselopslag van de 
lederhuid met de ROLL’OUT) de laatste afwerking van de zorg voor een 
langdurig strakke huid.

DE OORZAKEN:  Deze plooien verschijnen boven en onder de beha, zijn 
over het algemeen hardnekkig en komen vaker voor bij de androïde vrouw 
(bij wie het bovenlijf de neiging heeft om vet op te slaan). De nagenoeg 
permanente samendrukking van deze zone, door de elastieken van de beha, 
belemmert de circulatie en creëert een vloeistofstuwing. Bijgevolg worden de 
uitwisselingen vertraagd en de neemt de vetopslag toe. Bovendien bevordert 
het gebrek aan spiertonus de aanwezigheid van vet.

Rug
DOEL:  zich ontdoen van de 

‘beha-plooien’!

zomer of winter, het is eender ... 
Sport, dieet, niets te doen, ik word 
echt verlegen van dit ‘blindevinkeffect’ 
onder mijn kleren.

DE RESULTATEN: 
De armen worden verfi jnd, de rondingen opnieuw mooi 
afgetekend en de huid verstevigd. Bij de rug zijn de 
vetophopingen vrijgemaakt en de huid steviger.
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MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs bindweefselmassage, wat zijn de verschillen?
Korte opheldering op de laatste pagina!

Buik & Taille

DE LPG®-OPLOSSING:  Om deze zone effi ciënt te behandelen, is de 
initiële balans van fundamenteel belang, met name om de aard van 
een vetrol te bepalen: is het te wijten aan een huidverslapping of een 
vetophoping? 
De ROLL’IN maakt de vetten vrij bij de maagstreek (‘hoed van Napoleon’), 
de vetrol die zich bevindt onder de navel en de ‘lovehandles’ op de heupen. 
Als de vetrol vergezeld gaat van een verzakking van de huid (‘schort’-effect); 
hervormt en verstevigt LIPOMASSAGE de buik dankzij ROLL’OUT.

DE OORZAKEN:  Naast de genetische factor liggen een slechte voeding 
en een zittend leven vaak aan de oorsprong van overgewicht aan de buik. 
Deze onesthetische vetten vereisen een zeer bijzondere aandacht, omdat 
ze cardiovasculaire problemen in de hand werken.

DOEL: een platte buik en een wespentaille!

Na de geboorte van mijn zoon herkende ik 
mezelf niet meer: ik had een bredere taille, 
een slappere huid aan de buik, ik wist echt 
niet wat ik ertegen kon doen. 

een platte buik en een wespentaille!

Na de geboorte van mijn zoon herkende ik 
mezelf niet meer: ik had een bredere taille, 
een slappere huid aan de buik, ik wist echt 
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DE RESULTATEN: 
de buik verliest aan volume, 
de taille wordt verfi jnd, alsof 
ze wordt vastgehouden door 
een natuurlijk omhulsel.

NA 13 SESSIESVOOR

NA 15 SESSIESVOOR
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Tijdens de LIPOMASSAGE-
behandeling volgen de LPG-ROLL’s 
en de specifi eke manoeuvres 
elkaar geleidelijk op. Het volume 
vermindert snel en de huidkwaliteit 
verbetert voor blijvende resultaten.



MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs bindweefselmassage, wat zijn de verschillen?
Korte opheldering op de laatste pagina!

Vetkussentjes op 
de dijen en billen

* Septa: Tussenschotjes van de onderhuid die onder invloed van de druk van de vetcellen vervormen en zo het 
sinaasappelhuid aspect veroorzaken.

DOEL:  Adieu rijbroek en welkom 
billen om van te dromen!

Ik heb alles geprobeerd: herhaalde diëten, 
crèmes, ik heb gewicht verloren en ben 
weer aangekomen. Ik wilde centimeters 
kwijtraken ... en wilde weer in mijn testjeans 
passen ... die ik helemaal niet meer aankrijg. 

DE LPG®-OPLOSSING:  MÉCANO-STIMULATION LPG met opeenvolging 
van de ROLL’s traint de septa* om ze te versoepelen, defi broseren om zo het 
vetkusseneffect vlak te maken. Parallel daarmee reactiveert deze stimulatie 
de bloeds- en lymfeomloop. Tegelijkertijd reactiveert de mechanische werking 
van de ROLL’IN het vrijmaken van vetten. Mooie billen, dat wil ook zeggen 
rondere en symmetrische billen ... maar zitten met gekruiste benen perst de 
volumes samen. LIPOMASSAGE reconstrueert en hervormt met de ROLL’UP 
de plooi onder de billen en zorgt zo op een natuurlijke manier opnieuw voor 
mooie rondingen.

DE OORZAKEN:  Resistent, overtollig, hardnekkig ... Het ontbreekt 
vrouwen niet aan adjectieven om vetkussentjes op de dijen te omschrijven! 
Deze typisch vrouwelijke vetkussentjes zijn bijzonder resistent tegen 
lichaamsbeweging en diëten (zelfs de meest strikte) en belemmeren de 
vloeistofuitwisselingen die cellulitis in de hand werken. 

Ik heb alles geprobeerd: herhaalde diëten, 
crèmes, ik heb gewicht verloren en ben 
weer aangekomen. Ik wilde centimeters 
kwijtraken ... en wilde weer in mijn testjeans 
passen ... die ik helemaal niet meer aankrijg. 
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DE RESULTATEN: 
de vetkussentjes op de 
dijen worden verfi jnd, het 
vetkusseneffect wordt 
vlakgemaakt en de billen worden 
opnieuw mooi afgetekend.
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Urenlang zitten met gekruiste 
benen heeft desastreuze 
gevolgen voor de rondingen van 
de billen (ankervormige billen)! 
LIPOMASSAGE herstelt op 
natuurlijke wijze de harmonie 
van de rondingen, voor mooi 
geronde billen. 

NA 10 SESSIESVOOR



MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs bindweefselmassage, wat zijn de verschillen?
Korte opheldering op de laatste pagina!

Dijen en 
Knieën 

DE LPG®-OPLOSSING:  Zoals bij de vetkussentjes op de dijen, is het 
hoofddoel om de septa* te mobiliseren om te vermijden dat ze vetkussentjes 
vormen. De werking van de ROLL’UP gecombineerd met tracés en specifi eke 
manoeuvres, verwijdert het teveel aan water en maakt geleidelijk aan de 
sinaasappelhuid vlakker. Al snel raken de dijen elkaar niet meer en worden 
de volumes op harmonieuze wijze opnieuw afgetekend.

DE OORZAKEN:  Bovenop vetopslag heeft de voornaamste problematiek in 
verband met de dijen betrekking op storingen in de bloeds- en lymfeomloop 
en de daarmee samenhangende cellulitis. Deze cellulitis resulteert uit een 
vetopslag in de adipocyten (vetcellen) en vochtretentie rondom. Naarmate 
de adipocyten groter worden, worden de scheidingswanden waarin ze zich 
bevinden (septa* genoemd) samengedrukt en de microcirculatie belemmerd, 
en verschijnen de vetkussentjes.

DOEL: strakke afgelijnde benen!

Ik heb voortdurend het zeer onaangename 
gevoel van mijn dijen die langs elkaar 
schuiven ... mijn benen zijn zwaar, soms 
pijnlijk, en door de vetrol boven mijn knie 
word ik extreem verlegen.

Ik heb voortdurend het zeer onaangename 

schuiven ... mijn benen zijn zwaar, soms 
pijnlijk, en door de vetrol boven mijn knie 
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* Septa: Tussenschotjes van de onderhuid die onder invloed van de druk van de vetcellen 
vervormen en zo het sinaasappelhuid aspect veroorzaken.



DE RESULTATEN: 
Het behaaglijke gevoel keert onmiddellijk 
terug en de resultaten worden in de loop 
van de tijd krachtiger: de dijen worden 
verfi jnd en vinden hun mooie rondingen 
terug, en de huid wordt steviger.

In het geval hieronder raken de 
dijen elkaar en vormen ze een 
Y. Noch fysieke activiteit, noch 
diëten kunnen ze van elkaar 
scheiden ... LIPOMASSAGE maakt 
vetten vrij, verstevigt en tekent 
deze zone opnieuw af om er een 
X-vorm van te maken!

NA 14 SESSIESVOOR
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Beeldmateriaal, afspraken en interviews met de experts van LPG op aanvraag:

LPG BENELUX • Drogenbos Techno Center

Humaniteitslaan 235 • 1620 DROGENBOS • België

Tel: 32 2 332 25 85 • Fax: 32 2 332 23 78 

www.lpgbenelux.com

Waarom is MÉCANO-STIMULATIONTM 
geen bindweefselmassage:
Bindweefselmassage is een historische massagetechniek waarvan de 
werking (vaak pijnlijk knijpen in combinatie met het losmaken van de huid) 
niets te maken heeft met MÉCANO-STIMULATION LPG. Deze laatste 
bestaat uit het lichtjes aanzuigen van de huid in een behandelkamer en het 
mobiliseren met behulp van twee onafhankelijke, gemotoriseerde rollen. 
Deze verschillende ROLL’s (ROLL’IN, ROLL’OUT, ROLL’UP) kunnen tot 300 
verschillende huidplooien realiseren, op een manier die niet handmatig kan 
worden nagebootst. Dankzij deze unieke en pijnloze stimulatie worden de 
afslankcellen (adipocyten) en stevigheidscellen (fi broblasten) 
geactiveerd voor weergaloze resultaten voor uw silhouet. 
Wie kan dat enkel met zijn 10 vingers?!
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›  In klinieken en praktijken voor medische esthetiek 
(dermatologen, artsen en chirurgen)

› In praktijken voor kinesitherapie, fysiotherapie en huidtherapie
› In schoonheidsinstituten en beautysalons 
› In de Endermospa LPG® centra

■  GEMIDDELDE ADVIESPRIJS VAN DE BEHANDELING: 60,00 à 85,00 1 per sessie
■  DUUR VAN HET PROGRAMMA: Resultaten vanaf 6 behandelingen 

en als « lifestyle » het jaar door.
■  Een centrum kiezen : www.lpgbenelux.com

De heilzame gevolgen van Lipomassage zijn wetenschappelijk aangetoond. 
U vindt onze 110 onderzoeken op www.cosire-lpg.com

Praktische info

›  In klinieken en praktijken voor medische esthetiek 

afslankcellen (adipocyten) en stevigheidscellen (fi broblasten) 
geactiveerd voor weergaloze resultaten voor uw silhouet. 


