
SZYBKI POWRÓT DO AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA
Dla pacjenta oznacza to znacznie lepszą jakość życia i ulgę w bólu. 

Dla przepisującego zabieg lekarza oznacza to sprawdzoną technologię i istotne wsparcie  
w monitorowaniu pacjentów.

Dla terapeuty oznacza to wygodny zabieg i szybszą, skuteczniejszą opiekę przy 
oszczędności cennego czasu podczas wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

SENOLOGIA: leczenie blizn, zwłóknień, zrostów, zwiększanie zakresu ruchu, usuwanie 
napięcia…

ORTOPEDIA: opieka przed i pooperacyjna, zmniejszanie obrzęków i zesztywnień…

ANGIOLOGIA, LIMFOLOGIA: przyspieszenie przepływu żylnego i limfatycznego,  
resorpcja obrzęku…

PIELĘGNACJA OPARZEŃ: zmiękczanie blizn, przyspieszanie gojenia

UROGINEKOLOGIA: blizny po cesarskim cięciu, pociążowe zmiany w organizmie

OTYŁOŚĆ: opieka przed i pooperacyjna przy zabiegach liposukcji, ogólne wsparcie 
spalania tkanki tłuszczowej

DOWIEDZIONE WŁAŚCIWOŚCI:
• Zwiększona cyrkulacja krwi x4*
• Skrócony czas leczenia kontra ręczny drenaż limfatyczny -33%**
• Zmniejszenie zwłóknień -40%***
• Zmniejszenie bólu -60%****

CELLU M6®

JEST URZĄDZENIEM MEDYCZNYM KLASY IIA, DEDYKOWANYM PLACÓWKOM 
MEDYCZNYM DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE SPORTOWEJ, FIZJOTERAPII  
I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ.

Każdego dnia firma LPG® ściśle współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin  
medycyny (Comité Scientifique International de Recherche) w celu zapewniania  
zgodności badań naukowych z obowiązującymi standardami i rozszerzania pola  
badawczego.

• ponad 145 badań nad technologiami LPG

• ponad 4,5 tysiąca pacjentów poddanych badaniom bez zgłoszeń wystąpienia 
negatywnych oddziaływań medycznych

• ponad 80 artykułów opublikowanych w prasie naukowej

• ponad 30 artykułów opublikowanych w PubMed

• ponad 220 referatów zaprezentowanych na konferencjach medycznych

* Badania Watsona, ** Badania Pillera, *** Badania Worreta, **** Badania Gordona



INNOVATION
DEDICATED
TO HEALTH

First Cellu M6® was originally conceived 
and designed as a medical device. It 
was only 14 years later that the benefits 
observed in the human body have been 
used and adapted for aesthetics.

The backbone of the device’s claims 
has thus always been the same: that of 
improving the smooth return to an active 
lifestyle, speeding up rehabilitation, acting 
as an extension of the physiotherapist’s 
hand, and restoring sore, injured, 
mistreated, and paralyzed tissue.
Numerous therapeutic applications exist, 
and this number continues to grow as 
devices are perfected.

SINCE ITS CREATION AND THROUGH 
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY, LPG® 
HAS FOCUSED ON PROVIDING MEN AND 
WOMEN OF ALL AGES WITH NATURAL 
CELL, TISSUE, AND MUSCULOSKELETAL 
TREATMENTS. 

The working principle of the technique 
lies in a mechanical mobilization of skin 
tissue and fasciae called “endermologie.” 
Manual massage strokes are reproduced 
and optimized through a system of 
suction, rolls, and/or flaps.

CELLU M6®: AN 
ESSENTIAL DEVICE 
FOR HEALTH 
PROFESSIONALS’ 
DAILY PRACTICE

New Cellu M6® Alliance technology is supported by a true therapeutic arsenal for an even more 
precise, more personalized, and totally unique treatment of dysfunctional connective tissue, in total 
respect of the skin. 

Thanks to the synergy of two patented technologies (MPF* and IMR*), tissue mobilization has 
become multidimensional and optimized.
Today, the new Alliance patent integrates an Alliance Skin Identity (ASI) sensor that enables the 
practitioner to work while precisely adapting to the tissue quality, be it fragile, fibrous, lacking 
elasticity, etc. 
From now on, increases in vascularization can be controlled, taking the scarring stage into account 
while working directly on inflammatory tissue, namely during the immediate postoperative period. 

This 10th generation of Cellu M6® was developed by engineers, designers, computer scientists, 
product managers as well as health professionals. For over a year, the latter meticulously supervised 
the creation of twenty-two new protocols to offer treatments even more adapted to life’s many 
pathological conditions.

*MPF: Motorized Pulsating Flaps and IMR: Independent Motorized Rollers

 MARCH 2017  
THE NEW “ALLIANCE” PATENT 
TRANSCENDS CARE

SUBJECT TO EMBARGO UNTIL MARCH 2017

INNOWACJA  
W DZIEDZINIE 
MEDYCYNY
OD MOMENTU POWSTANIA MARKA 
LPG® SKUPIŁA SIĘ NA DOSTARCZANIU 
MĘŻCZYZNOM I KOBIETOM W KAŻDYM 
WIEKU NATURALNYCH ZABIEGÓW  
WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ KOMÓREK 
ORGANIZMU, TKANEK I UKŁADU  
MIĘŚNIOWO‑SZKIELETOWEGO.
Pierwsze urządzenie z gamy Cellu M6® 
zostało pierwotnie zaprojektowane jako 
urządzenie medyczne. Dopiero 14 lat później 
korzyści zaobserwowane względem organiz‑
mu człowieka zostały wykorzystane i zaadap‑
towane do medycyny estetycznej.

Przeznaczenie technologii LPG było zawsze 
niezmienne: pomoc w sprawnym powrocie do 
aktywnego trybu życia, przyspieszając proces 
rehabilitacji, działając jak przedłużenie profes‑
jonalnej ręki fizykoterapeuty oraz odbudowa 
bolesnych, uszkodzonych i sparaliżowanych 
tkanek. Istnieje szereg zastosowań terapeu‑
tycznych, a ich liczba nieustannie rośnie,  
z każdą generacją urządzenia

CELLU M6®: NIEZBĘDNE 
URZĄDZENIE W CODZIENNEJ 
PRACY PLACÓWEK  
MEDYCZNYCH
Zasada działania tej technologii polega na 
mechanicznej mobilizacji tkanki skórnej  
i powięzi, zwanej „endermologie”. Ręczne 
ruchy masujące są odtwarzane i optyma‑ 
lizowane przez system zasysania, rolek  
i/lub klapek.

OBJĘTE EMBARGIEM DO MARCA 2017 ROKU

MARZEC 2017 ROKU
NOWY PATENT „ALLIANCE” 
WYKRACZA POZA PIELĘGNACJĘ

Nowa technologia wykorzystywana w gamie produktów Cellu M6® Alliance wspierana jest 
przez jeszcze bardziej precyzyjne, zindywidualizowane i całkowicie unikalne leczenie dysfunk‑
cjonalnej tkanki łącznej z pełnym poszanowaniem dla rodzaju skóry poddawanej zabiegowi.

Dzięki synergii dwóch opatentowanych technologii (MPF* i IMR*) mobilizacja tkanki stała się 
wielowymiarowa i zoptymalizowana.

Dzisiaj nowy patent Alliance łączy działanie sensora identyfikacji skóry Alliance (ASI), umożli‑
wiającego lekarzowi pracę przy jednoczesnym precyzyjnym dostosowywaniu się do jakości 
tkanki, jej delikatności, włóknistości, braku elastyczności itp.

Od teraz można kontrolować stymulację obszaru podczas bezpośredniej pracy na tkance 
zapalnej, nawet podczas bezpośredniego okresu pooperacyjnego.

10. generacja Cellu M6® została zaprojektowana przez inżynierów, projektantów,  
informatyków, menedżerów ds. produktu, jak również ekspertów z dziedziny medycyny.  
Przez ponad rok ci ostatni skrupulatnie nadzorowali tworzenie 22 nowych protokołów,  
aby zaoferować leczenie jeszcze precyzyjniej dopasowane do problemu pacjenta.

*MPF: zmotoryzowana pulsująca klapka oraz IMR: niezależnie napędzane rolki.


