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Vi erbjuder LPG-behandling med 
personlig kostrådgivning och 
träning som syftar till bestående 
positiva livsstilsförändringar

LPG-behandling
En kombination av bindvävsmassage och 
djupverkande massage. Stimulerar hela 
kroppen från topp till tå.

Beauty
Reducerar dina celluliter samt fettdepåer 
och formar din kropp med vakuumsug och 
djupverkande massage. Stramar upp hud 
och reducerar rynkor.

Sport
Behandling som är bra för ökad åter-
hämtning och prestation.

Health
Avslappnande behandling som syresätter 
och ökar cirkulationen i kroppen. Reduc-
erar spänningar och bidrar till allmänt 
välbefinnandewww.lpgtreat.se

Prislista

LPG-behandling, 45 min
LPG-serie à 12 gånger
Personlig träning, 60 min
Kostrådgivning

600:-
6000:-
575:-
1200:-
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Vad är LPG?                                                                                         
LPG är en unik massageteknik som bygger på samma grundprincip som bindvävsmassage och lymfdränage. Den 
kosmetiska användningen av LPG Endermologie® är spridd över hela världen och är en godkänd metod för 
reducering av lokala fettdepåer och celluliter. LPG är även en effektiv metod för idrottare på alla nivåer att öka 
återhämtning och prestation.

LPG-maskinen som används behandlar bindväven i huden och underhudsfettet. På detta sätt öppnas blod- och 
lymfkärl upp i hud och underhudsfett. Cirkulationen kommer igång ordentligt vilket medför att eventuella vät-
skesamlingar, slagg produkter så som mjölksyra som kan finnas här minskar avsevärt. 

Behandlingen riktar sig till alla som vill rensa kroppen på slaggprodukter och få igång en god cirkulation. Den 
är effektiv mot fettdepåer, men främst celluliter. Den vanligaste orsaken till att kroppen bildar s.k. cellulithud 
anses vara förtätad bindväv tillsammans med dålig blod-
cirkulation. Den minskade blodcirkulationen i hudlagret 
bidrar till en ansamling av slaggprodukter, försämring av 
ämnesomsättningen samt förtäring av bindväven. LPG 
har visat sig vara en överlägsen behandling mot detta 
problem. Behandlingen skulpterar kroppen, reducerar och 
förebygger celluliter samt minskar fettvävnaden.

Behandlingen skapar lipolys, d.v.s. fettnedbrytning, i fett-
cellens kärna, cellen släpper ifrån sig lagrad energi. Efter 
fem-sex behandlingar ses ofta ett resultat. Collagen- och elastinproduktionen i huden påverkas också positivt och 
detta leder till en smidigare och fastare hud En behandling är enkel, tar cirka 45 minuter att genomföra, innebär 
inga risker och gör inte ont. Det är dock ingen engångsbehandling. För att åstadkomma optimalt resultat behövs 
ofta en serie om tio till femton behandlingar fördelade över två till tre gånger i veckan och därefter underhållsbe-
handlingar månadsvis. För att upprätthålla resultatet skall man se till att peela, torrborsta och smörja in kroppen. 
En sund kost samt förbränningsträning är också viktigt.

Sport
Långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärttillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar oönskade 
förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symtom är LPG en beprövad metod.

Inom elitidrotten används metoden med framgång för återhämtning och för att mjuka upp muskulaturen samt 
aktivera återhämtningen av muskelstyrkan och sänka mjölksyrenivån.  LPG-apparaten används av bland annat 

flera fotbollsspelare, cyklister och friidrottare på internationell toppnivå i Europa. Tekniken används av massörer 
och läkare inom idrotten runt om i världen, i sporter som till exempel golf och tennis samt för fotbolls- och 
cykellandslagen i Frankrike.

Effektiviteten av LPG-teknik har utvärderats i studier där olika 
symtom och tillstånd, till exempel lårkakan hos fotbollsspelare 
med mera, har visat att man med LPG-behandling kan få en 
spelare snabbare på benen och aktiv i spel fortare. Forskningsre-
sultat bevisar att muskler till och med återhämtar sig 30 % snab-
bare med LPG än med traditionella behandlingsmetoder. I och 
med att tekniken är så pass djupgående har den en bra effekt 
på muskulära idrottsskador. Behandlingen påskyndar återhämt-
ningsprocessen och förbättrar prestationsförmågan. LPG-tekniken gör att överflödig vätska dräneras i kroppen, 
musklerna mjukas upp av att blodcirkulationen med stor kraft sätts igång. Slaggprodukter transporteras iväg och 
bland annat mjölksyran forslas bort.

Inflammatoriska svullnader som uppstår vid en skada, exempelvis stukning av foten eller vid en kraftig sträck-
ning så kan LPG-tekniken dränera vävnaden runt om innan man tejpar eller kyler ned området. Med regelbunden 
LPG-behandling håller man också kroppen smidig och råkar inte lika lätt ut för sträckningar etc. LPG ger smidiga 
muskler som är bra syresatta och har en god cirkulation.

Hälsa
LPG-behandlingar kan skapa en mjukare kropp med mindre spänningar och värk. Det är en djupmassage som 
sätter igång cirkulationen i kroppen, endorfiner lösgörs och syresättningen blir högre i musklerna. LPG-tekniken 
kan hjälpa även den smärtkänslige att få god behandling. Det är en välgörande djupmassage för onda och 
stela nackar, axlar och ryggar. Det är dessutom en mycket effektiv be- handling mot andra fysiologiska problem 
orsakade av cirkulationsstörningar så till exempel muskelvärk, spänningshuvudvärk, ledvärk, stelhet och svull-
nader.

Stillasittande arbete, brist på träning, dålig hållning och övervikt kan vara orsak till värk och smärta. Många 
krämpor orsakas av muskelspänning, ligament, senor, fascia, leder och dåliga nerver. Det har visat sig att 
LPG-behandlingen kan framgångsrikt återställa rörelse- och friktionsmöjlighet till all mjuk vävnad och är mycket 
effektiv vid smärta. Det är naturligtvis viktigt att gå igenom kostvanor och träning ihop med LPG-behandling, 
tillsammans hjälper det till för att kroppen skall återfå balansen.

Detta kan LPG göra:
* Reducerar celluliter
* Ökar blodcirkulation och lymfcirkulation
* Ökar fettförbränningen
* Gör huden fastare och slätare
* Förbättrar lymfdränering
* Effektivt före och efter fettsugning då det hjälper 
att reducera ojämnheter, minska svullnad och 
bättra på ärrläkningen


