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Η πλέον αποτελεσματική μη επεμβατική θεραπεία 
καταπολέμησης του τοπικού πάχους 
και της κυτταρίτιδας.

Προσφέρει:

• Ομαλή και ρυθμισμένη βαθιά 
κινητοποίηση του ιστού.

• Μηχανικό μασάζ 
αντικαθιστώντας τα χέρια.

• Ειδικές κεφαλές για κάθε 
σωματότυπο.

• Soft Laser (χρωμοθεραπεία) 
για ελαχιστοποίηση 
τραυματισμών στο τριχοειδές 
σύστημα. 



Το Body Endomassage, είναι σίγουρα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
και επαναστατικές λύσεις στις θεραπείες σώματος.

Είναι η πλέον αποτελεσματική, μη επεμβατική θεραπεία καταπολέμη-
σης της κυτταρίτιδας και του τοπικού.

Χάρη στους ειδικούς εφαρμοστές είναι δυνατόν να δράσει σαν απο-
στραγγιστική  θεραπεία τόσο καλά όσο ένα ρυθμικό μασάζ.

Προσφέρει ομαλή και ρυθμισμένη βαθιά κινητοποίηση του ιστού με 
αποτέλεσμα την οξυγόνωση και τη μάλαξη του συνδετικού ιστού.

Αναπτύσσει ένα τύπο, μηχανικού μασάζ που εκτελείται με τη βοήθεια 
μιας συγκεκριμένης εργονομικά σχεδιασμένης χειρολαβής .

Εφαρμοσμένη στην επεξεργασία των συνδετικών ιστών, η τεχνική της 
ενδερμολογίας διαμορφώνει ένα κύμα που διπλώνει (1ος  κύλινδρος) 
και ξετυλίγει το δέρμα (2ος κύλινδρος). Η χειρολαβή λειτουργεί συ-
νεργαστικά με χρωμοθεραπεία  μέσω των LEDs που βρίσκονται στο 
εσωτερικό της ώστε να επωφελούνται από τα οφέλη που παρέχονται 
από τα χρώματα και τις ιδιαίτερες ικανότητες τους βάσει των εκπο-
μπών του επιλεγμένου χρώματος. Το σύστημα επιτρέπει να ελαχιστο-
ποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού στο τριχοειδές σύστημα όσο και 
στην κυκλοφορική επιφάνεια. Εκτός, από την άμεση αποτελεσματι-
κότητα ενάντια στην κυτταρίτιδα, η ενδερμολογία  βελτιώνει την φλε-
βική και αρτηριακή κυκλοφορία καθώς και τη λεμφική κυκλοφορία 
με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας του 
οργανισμού. 

Το κύριο αποτέλεσμα είναι η διέγερση του μεταβολισμού και η αγ-
γείωση των ιστών που ακολουθείται από μια λεμφική παροχέτευση 
καθώς και τον καθαρισμό του ίδιου του ιστού σε συνδυασμό με την 
ολοένα και πιο ευεργετική επίδραση της χρωμοθεραπείας. Το κενό 
αναρρόφησης μέσα από μια αντλία αναρρόφησης ανακτά από τα βα-
θιά στρώματα προς την επιφάνεια αίμα και λέμφο τα οποία περιέχουν 
τοξίνες και απόβλητα του μεταβολισμού, τονώνοντας έτσι μια γρήγο-
ρη και αποτελεσματική εξάλειψη  μέσω του λεμφικού συστήματος. 

Ο σωστός συνδυασμός της θεραπείας του Body Endomassage  και 
μιας  προσεγμένης διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμη-
ση της κυτταρίτιδας αλλά και στη μείωση της πιθανότητας επανεμφά-
νισής της έχοντας ταυτόχρονα θεαματικά αποτελέσματα στο τοπικό 
πάχος, στη σμίλευση των ιστών, στην οξυγόνωσή τους καθώς και στη 
λεμφική παροχέτευση.                       
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