
 

www.matinislim.com 

info@matinislim.com 

 

 
1 

Велашейп/LPG-вакуумролер 
 

     LPG е система, която използва механичен метод за терапевтиране на 

целулит, отоци, венозна недостатъчност и борба със затлъстяването, 

призната от Американската администрация за храните и 

лекарствата. LPG е медицинска, неинвазивна техника, чиито ефект е 

доказан с клинични наблюдения проведени в престижни световни 

университети. Tехниката е разработена във Франция и към настоящия 

момент има повече от 20-годишна история. 

     Първоначално е използвана за третиране на изгаряния. Отбелязан е 

ефект върху целулита и намаляване на затлъстяването на третираните 

области, което поставя начало на изследванията в тази област. Като 

методика се осъществява със специален уред, който раздвижва 

тъканите чрез система от въртящи се валяци. Те предизвикват регулиран 

вакуум, повдигащ и засмукващ кожата, като по този начин я подлагат на 

енергична гимнастика. 

     Основната цел е да се разбият мастните натрупвания, да се засили 

венозната и лимфната циркулация, да се подобри метаболизма на 

кожата, а това да доведе до резултат на възстановена съединителна 

тъкан. 

     Методът се прилага успешно при: наднормено тегло; отпусната 

кожа; възстановяване след бременост; оточни крака; лимфедем; 

лениви черва; локализирани мазнини; венозна недостатъчност; белези; 

изгаряния; в спортната медицина; във физиотерапията. 

      

Ето и малка част от показанията на апаратурата:  

намалява мастните натрупвания; поддържа качеството на живот; тренира 

и възстановявя кожата; елиминира токсините в третираните области; 

насища с кислород и раздвижва съдовете; стимулира клетъчния обмен; 

мобилизира и изглажда съединителната тъкан; усилва кръвния поток; 

стимулира венозната и лимфната система; способства за раздвижване 

на мускулите в дълбочина; способства за намаляване на болки 

появяващи се след натоварване, контракции след спортни увреждания, 

както и възстановяване след травми, разтеглени мускули и сухожилия. 

  

    LPG е не само метод за лечение на затлъстяване. Той е и метод за 

възстановителна физиотерапия след спортни и др. травми, заболявания 

на опорно-двигателния апарат, а също така играе роля на пасивна 

гимнастика чрез поредица от мускулно изграждащи упражнения върху 

масата за масаж. Провеждат се минимум 14 процедури – 2 седмично 

третиране – с продължителност на една процедура – 35 мин. При по-

тежките случаи процедурите могат да бъдат, колкото е необходимо 

повече. След постигането на желания резултат се препоръчват 

поддържащи процедури през определен интервал от време. 

     Процедурите са приятни, имат определено тонизиращ ефект, без 

странични отрицателни последици. Трябва да се подчертае 
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изключително естествената същност на метода - организмът сам да 

привикне към разграждане на излишните масти и токсини. 

 

     LPG - Велашейп при LCR-02 : 
Използва модерна технология, в като я комбинира вакуумролер с 

радиовълни (радиочестотен лифтинг) и инфрачервени вълни за 

генериране на топлина. Този апарат може да проникне механично през 

кожата на дълбочина от 15 мм, което е много повече от дълбочината, на 

която други уреди на пазара действат. Топлината, заедно с механичните 

движения се прилагат едновременно заподсилване ефекта по 

премахване на мазнините. Това от своя страна подобрява вида на 

фигурата и повърхността на кожата, правейки я по-еластична.  

 

      Направен е тест с 20 жени на различни възрасти и с различни типове 

кожа. На областите с мазнини над нормата – бедра и седалища е 

приложено 8-месечно лечение с LPG. Резултатът - формите на всяко от 

телата са подобрени в огромна степен, а мазнините около бедрата са 

видимо намалени. Същевременно страничните ефекти са минимални -

 повърхността на кожата при всяко третиране изглежда леко зачервена 

за период от няколко минути до един час. Може също да се забелязва 

лек оток на мястото на третиране, който също изчезва бързо. Няколко 

часа след процедурата вида на мастните натрупвания е много по-

добър, а зачервяването и отокът са напълно изчезнали. 

 

     Въпреки голямото необходимо време за третиране при тази 

процедура, при този апаратвремето за третиране е сериозно 

съкратено. Отнема само 20 минути за третиране на бедрата и 

седалището, така че лекуваният ще се чувства много по-комфортно в 

сравнение с масаж от други апарати. Според думите на пациентите, те 

лесно успяват да са спокойни и да релаксират добре по време на 

масажа, както и се чувстват напълно конфортно след самата 

процедура. 

     Системата работи с вакуум, чрез който се повдига кожата. Снабдена 

е с два валяка, които подлагат кожата на вид енергична гимнастика. Това 

води до: разбиване не натрупаната излишна мастна тъкан; подобряване 

на кръвната циркулация; подобряване на метаболизма; постепенно 

заличаване на белези по кожата и плавно унищожаване на целулита. 

Процедурите не причиняват болка, не пукат капиляри и не образуват 

хематоми. 

  

   Защо LCR-02-01 ?  

   • Естетичен медицински апарат № 1 в САЩ за 2014 година 

   • Безоперационна алтернатива на липосукцията и лифтинг операците  

   • Намалява целулита след първия сеанс с 34% и състоянието на 

стриите с 19% 

   • Единствен по рода си апарат в България  
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   • Одобрен е от FDA (Американската федерация за контрол на храните 

и лекарствата) като единственото безопасно медицинско решение за 

корекция на фигурата.  

    

     Оптималните резултати от процедурите се наблюдават в периода 

между 6-8 седмици от началото на терапията. Въпреки това, още след 

първата процедура ще забележите значително подобряване на вида на  

Третираните зони. 

 

 

Технология: 

   В основата му е уникална разработка – elos технология (electrо-оptical 

synergy), т.е. електрооптичен синергизъм, включващ инфрачервено 

излъчване и биполярна радиовълнова енергия. Инфрачервената 

светлина нагрява повърхностно кожата, пренасяйки  енергията в 

дълбочина. От своя страна радиовълните безпроблемно разграждат 

мазнините в мастните клетки и активизират синтеза на колаген. Освен че 

усилват ефекта на elos фактора,  вакуумът и масажните ролери 

активизират микроциркулацията и лимфата, което води до насищане на 

тъканите с кислород и елиминиране на токсините. Това води до 

ефективни и по-ускорено разграждане на адипоцитите (мастните 

клетки). Освен това чрез технологията заложена в апарата имаме 

увеличаване и на производството на колаген. Това води до по-еластична 

кожа и изглаждане и намаляване на стриите. 

 

 


