


TRIPLA AÇÃO NUM ÚNICO TRATAMENTO
A sinergia de duas tecnologias cientificamente comprovadas 
permite a reativação da eliminação de gordura enquanto 
melhora o estado da pele: um tratamento à medida para obter 
resultados na perda de volume e anti-envelhecimento.

O novo sensor Alliance Skin 
Identity permite a adaptação do 
tipo de estimulação às necessidades 
específicas de cada tipo de pele: a 
intensidade de cada tratamento 
é otimizada.

“FITNESS DA PELE”
Ao combinar a sucção da pele com o movimento dinâmico das 
válvulas motorizadas, o cabeçote de tratamento patenteado 
LPG® faz uma autêntica ginástica cutânea: os fibroblastos 
estimulados desta forma produzem novo colagénio, elastina e 
ácido hialurónico endógenos.

endermologie® 
Endermologie® é o princípio de ação exclusivo e patenteado da 
tecnologia LPG®: estimulação da superfície da pele para reativar 
a atividade celular. Uma técnica com eficácia comprovada em 
mais de 145 estudos científicos.

CORPO | endermologie®

ROSTO | endermologie®

NOVA PATENTE

+70%
ELIMINAÇÃO DE

 GORDURA LOCALIZADA

71% 
FIRMEZA DA PELE

67%
REDUÇÃO DA PELE

“CASCA DE LARANJA”

-5.2cm
PERÍMETRO ABDOMINAL

RESULTADOS VISÍVEIS  DESDE A 3ª SESSÃO

+80%
ÁCIDO HIALURÓNICO 

ENDÓGENO

x2 
UNIFORMIZAÇÃO DO 

TOM DE PELE

87%
PREENCHIMENTO DE RUGAS

70%
FIRMEZA DO 

CONTORNO FACIAL

RESULTADOS VISÍVEIS  DESDE A 1ª SESSÃO

TECIDO FINO

TECIDO DENSO

TECIDO FIBROSO



NOVIDADE

MANTENHA-SE 
SEMPRE CONECTADO

INOVAÇÃO TERAPÊUTICA: 
CELLU M6® ALLIANCE
A nova tecnologia CELLU M6® ALLIANCE baseia-se numa 
sinergia de tecnologias patenteadas para uma mobilização a 
todos os níveis tecidulares.

Graças ao movimento do flap motorizado, combinado 
independentemente com a aspiração sequencial, a estimulação 
torna-se multidimensional e é otimizada para um tratamento 
mais intenso.

O sensor Alliance Skin Identity (ASI), associado a uma ampla 
variedade de configurações, permite a adaptação precisa aos 
tipo de tecido conectivo (pele, aponevrose, tendões...) a todos 
os estados (hipoextensível, inflamatório, fibroso...) e trabalhar 
nos estádios iniciais enquanto se controla a hiperemia.

 Aumento da circulação sanguínea x4

 Aumento da  circulação linfática x3

 Redução da fibrose -40%

 Redução da dor -60%

 Estimulação da síntese de ácido hialurónico endógeno +80%

 Estimulação da síntese de elastina endógena +46%

REUMATOLOGIA: diminuição da rigidez articular, 
eliminação de tensões, redução da dor

ORTOPEDIA: pré e pós-operatório, reabsorção do 
edema, melhora a mobilidade articular

MASTOLOGIA: libertação de aderências, tratamento 
de cicatrizes, diminuição do linfedema

QUEIMADURAS: suavização das cicatrizes, tratamento 
de aderências, crostas

MAXILOFACIAL: tratamento dos espasmos 
musculares, edemas e cicatrizes

UROLOGIA / GINECOLOGIA: cicatriz de cesariana, 
relaxamento cutâneo, retenção de líquidos

DESPORTO: preparação e recuperação muscular

RESULTADOS 
COMPROVADOS

O novo CELLU M6® ALLIANCE 
integra um tablet que permite 
aceder a todo um mundo de 
conhecimentos e serviços LPG®:
- Formação
- Serviço técnico pós-venda
- Marketing /comunicação
- Atualizações



 Eliminação de gordura localizada mais resistente

 Produção natural de colagénio, elastina e ácido 
hialurónico

 A pele fica mais firme e o aspeto casca de laranja é 
suavizado

CELLU M6® ALLIANCE:
A REVOLUÇÃO CELLU M6®

Mais uma vez, a LPG® quebra as regras e desafia ideias 
convencionais. Pela primeira vez na história, o cabeçote de 
tratamento com 2 rolos evoluiu radicalmente.

Combinado com a sucção sequencial, o rolo e o flap motorizado 
trabalham juntos para estimular e mobilizar o tecido em 
profundidade em todas as suas dimensões para um tratamento 
ainda mais agradável e eficaz.

CELLU M6® ALLIANCE:
RESULTADOS VISÍVEIS E 
EFICÁCIA COMPROVADA TOTAL

Abdómen ou  flancos, celulite ou firmeza... o dilema 
eterno deixou de existir.
Os tratamentos endermologie® são agradáveis, 
personalizados e adaptáveis de acordo com:

 Tipo de pele
 Áreas críticas
 Duração do tratamento

   (de 10 até 40 min)

ALLIANCE, A NOVA TECNOLOGIA 
PATENTEADA DA LPG®

ALLIANCE 80
CABEÇOTE DE TRATAMENTO
O novo cabeçote de tratamento ALLIANCE 80 integra a sinergia 
das melhores patentes da LPG® para um tratamento completo e 
indicado para todas as áreas de corpo

ERGOLIFT
CABEÇOTE DE TRATAMENTO
LIFT 10: contorno de olhos, lábios e mãos
LIFT 20: rosto, pescoço, decote e peito

COSMÉTICA 
ENDERMOLOGIE®

+50%
EFICÁCIA ANTI-IDADE

Uma gama de produtos desenvolvidos 
para otimizar os resultados dos 
tratamentos endermologie® corpo 
e rosto. Cada cosmético é composto 
por uma sinergia de princípios ativos, 
selecionados pelas suas propriedades 
adelgaçantes e anti-envelhecimento, 
cientificamente comprovadas.



LISBOA (FILIAL)
Rua Rodrigues Sampaio 7/7A
2795-175 Linda-a-Velha
T.| 214 155 117/8

www.sweetlineyou.pt
comercial@slyou.pt

SIGA-NOS

SPA LAB SPA ESTHÉTIQUE MEDICALE LAB ESTHÉTIQUE MEDICALE

endermologie® Corpo

Cabeçote de tratamento Alliance 80 
(nova patente)

Protocolos de tratamento

endermologie® Rosto

Cabeçote de tratamento ergolift

Protocolos de tratamento

endermologie® SPA
Cabeçote de tratamento Alliance 50 
(nova patente)

Cabeçote de tratamento Alliance 30 
(nova patente)

Protocolos de tratamento

endermologie® Médica
Cabeçote de terapêutico Alliance 50 
(nova patente)

Cabeçote motorizado TR30 
(nova patente)

Cabeçote TR15

Micro-cabeçotes e micro-aplicadores

Protocolos de tratamento

Características Técnicas

Peso 80.5 kg 192kg 80.5 kg 192kg

Dimensões ( C x L x A) 86.5 x 78 x 156.9cm 208 x 68 x 147cm 86.5 x 78 x 156.9cm 208 x 68 x 147cm

Touchscreen

Interface 3D

Conexão com a LPG®

Tablet integrado

CELLU M6® ALLIANCE: 
UMA SOLUÇÃO À SUA MEDIDA


