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LINFOPRESS EVOLUTION PRO

Το LINFOPRESS EVOLUTION PRO είναι ένας επαναστατικός εξοπλισμός τεχνολογίας λεμφικού μασάζ,
που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την TERMOSALUD.

Προσφέρει υψηλής ποιότητας θεραπείες λεμφικής αποσυμφόρησης 
στον κάτω και στον πάνω κορμό. 

Το LINFOPRESS EVOLUTION PRO προσφέρει ένα αποτελεσματικό σύστημα:

➢ Λεμφικής και φλεβικής ενεργοποίησης

➢ Αποβολής των τοξινών



Διεγείρει το κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα.
Βελτιώνει την κυκλοφορία και μειώνει την αίσθηση «βαριών» ποδιών καθώς και την 
κόπωσης των ποδιών.

Προωθεί την αποβολή των τοξινών.
Βοηθάει στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και στη μείωση των πόντων τοπικά. 

Διεγείρει την αποβολή των περιττών υγρών. 
Μειώνει τα πρηξίματα και τα οιδήματα. 

Είναι ιδανικό για την αναδιαμόρφωση του σώματος.
Βελτιώνει τον τόνο και τη σφριγηλότητα του δέρματος.

Ανακουφίζει τους μυς. 
Προσφέρει μυϊκή χαλάρωση.

ΟΦΕΛΗ

Είναι ανώδυνο, μη επεμβατικό, γρήγορο, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος και του λεμφικού συστήματος

• Μείωση του οιδήματος πριν / μετά την λιποαναρρόφηση (με ιατρική συνταγή)

• Ανακούφιση του πρηξίματος των ποδιών που προέρχεται από φλεβική ανεπάρκεια και παχυσαρκία

• Μη λεμφοδυναμικό οίδημα

• Κατακράτηση υγρών

• Αποτοξίνωση δέρματος

Αναδιαμόρφωση 

• Κυτταρίτιδα Βαθμού I, II και III

• Μείωση όγκου (πόδια, χέρια, πλάτη, κορμός και κοιλιά)

• Σύσφιξη και τόνωση του δέρματος

• Φροντίδα μετά τον τοκετό

• Θρέψη και αποκατάσταση της ελαστικότητας του δέρματος

Φυσικοθεραπεία

• Ανακούφιση από μυϊκό πόνο

• Χαλάρωση και μείωση του στρες

• Δυσκοιλιότητα



Ο εξοπλισμός αποτελείται από μία ειδικά σχεδιασμένη στολή (μπότα και χιτώνιο) που προσαρμόζονται στις
περιοχές που επρόκειτο να υποβληθούν σε θεραπεία και εκτελούν εναλλακτικές πιέσεις και κάνουν μασάζ,
διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος σε διάφορες περιοχές του σώματος, εξαλείφοντας τα περιττά υγρά.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙlinfopress pr

Ποιοτικό και έξυπνο σύστημα θαλάμων αέρος. 

Επιτρέπει τη συμπίεση όλων των περιοχών του σώματος.
Εξασφαλίζει πληρέστερη αποβολή των περιττών υγρών.

Κάθετη διάταξη θαλάμων αέρος. 

Οδηγεί τη λέμφο οριζόντια και προς τα πάνω. 
Αποτρέπει τη διασπορά σε άλλους αγωγούς.

Τέλεια προσαρμογή.

Πλήρης προσαρμογή στην περιοχή θεραπείας.
Άσκηση ομοιόμορφης πίεσης σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Πλήρης θεραπεία. 

Παντελόνι (μπότα) που αποτελείται από 24 θαλάμους αέρα. 
Μπουφάν (χιτώνιο) για τη θεραπεία των χεριών, της πλάτης, 
του στήθους και της κοιλιάς (προαιρετικό). 



• Έχει μηδενικό κόστος συντήρησης - δεν έχει αναλώσιμα - είναι hands free 
• Παρέχει ολοκληρωμένη θεραπεία για όλο το σώμα (κορμός και άκρα) 
• Παρέχει μέγιστη προσαρμοστικότητα
• Έχει 11 προσχεδιασμένα προγράμματα και 10 προσαρμόσιμα
• Είναι απόλυτα ασφαλές 
• Είναι ανώδυνο και μη επεμβατικό 
• Κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Ισπανία 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 



Το LINFOPRESS EVOLUTION PRO είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο του ή ως συμπλήρωμα άλλων θεραπειών που ήδη προσφέρονται 
στο ινστιτούτο/κλινική, ενισχύοντας ή επιταχύνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΠΟΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟ 

Συνίσταται: 

• Ως συμπλήρωμα θεραπείας αναδιαμόρφωσης και μείωσης πόντων τοπικά
• Για πρησμένα ή κουρασμένα πόδια
• Για προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος και του λεμφικού συστήματος 
• Για ανάκτηση μετά τον τοκετό
• Για αθλητική χαλάρωση (μασάζ) 
• Για μείωση του στρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
+++ ΓΡΗΓΟΡΑ
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ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα 
(θρόμβωση, καρδιακές προσβολές, σοβαρές αρτηριακές     
και φλεβικές διαταραχές)

• Ανεξέλεγκτη υπέρταση και υπόταση

• Καρδιακή, νεφρική, ηπατική ή αναπνευστική ανεπάρκεια

• Καρκίνος

• Ανοιχτές ή μολυσμένες πληγές

• Μεταδοτικές ασθένειες

• Προβλήματα πήξης του αίματος 

• Εγκυμοσύνη

• Βηματοδότης



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

❖ Η θεραπεία αποτελείται από 6 έως 12 συνεδρίες 
(ανάλογα με τη διάγνωση)

❖ έναρξη: 1 ή 2 φορές την εβδομάδα

❖ συντήρηση: εβδομαδιαία συχνότητα

❖ Διάρκεια περίπου 20 έως 40 λεπτά (ανάλογα με το πρόγραμμα)

❖ Συνιστάται η επαρκής ενυδάτωση 

και η μέτρια κατανάλωση αλατιού.





ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

DERMACON ΕΠΕ
Δελφών 5 & Κηφισίας, 15233 Αθήνα, 

Τ. 210 6777540
F. 210 6745201 

S. www.dermacon.gr
E. dermacon@dermacon.gr


