Estética

Projeto biquíni: adeus celulite,flacidez,
gordura localizada e até as rugas!

S

e você quer
arrasar na
areia sem nenhuma
gordurinha pulando fora
do biquíni ou furinho
na pele pra contar
história. Conheça os
procedimentos estéticos
que prometem fazer
você arrasar na praia!

CarbSystem – Administração
Subcutânea de CO2
INDICAÇÃO
O CarbSystem é um moderno
equipamento para administração de CO2 subcutâneo, com diversas indicações de uso como
gordura localizada, celulite, flacidez cutânea, entre outras.
O Tratamento
Os tratamentos são ministrados através da injeção subcutânea de gás carbônico medicinal, que é atóxico e não
embólico, não apresentando
contra-indicações importantes
a sua utilização, e, o que é melhor, não afastando o paciente
de suas atividades normais,
pois os sintomas relatados são
rapidamente atenuados.
Um avançado sistema de controle microprocessado integrado ao
equipamento (software), com
interface amigável, gerencia todas as características da liberação do fluxo gasoso, de forma
a permitir a liberação somente
dos volumes estabelecidos pelo
profissional.
Duração da sessão:30 a 45 minutos (dependendo das áreas
tratadas)
Periodicidade: 2 vezes por
semana
Número de sessões: de 15 a 20
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PHYSIOTONUS SLIM – ELETROLIPOFORESE
É uma técnica caracterizada pela aplicação de microcorrente específica de baixa frequência (ao redor de
25 Hz) que atua diretamente na gordura localizada, produzindo sua destruição e favorecendo sua posterior
eliminação. O tratamento de gordura localizada é conseguido devido à geração de campo elétrico entre os
eletrodos, que produz uma série de modificações fisiológicas responsáveis pelo fenômeno da eletrolipólise.
A aplicação da Eletrolipólise é realizada por meio de agulhas de acupuntura de 40 cm de comprimento
por 0,3 mm de diâmetro, de uso único. Devem ser de aço inoxidável ou de prata, descartáveis e estéreis.
As sessões têm tempo de duração de 50 a 60 minutos e após a sessão costuma-se aplicar algum tratamento
complementar como drenagem linfática, isometria, bem como somado a uma dieta hipocalórica e hidrosalina.
As sessões podem ser realizadas semanalmente e com um mínimo de 6, podendo chegar a 10 sessões.
Deve ser somado ao tratamento uma dieta hipocalórica e atividade física controlada para favorecer a
perda de gordura localizada, pois há potencialização da lipólise loco-regional.
INDICAÇÕES DA ELETROLIPÓLISE
• Gordura localizada
• Celulite
• Pós-lipoaspiração (complemento à cirurgia), ptose abdominal e das nádegas
• Diminuição do perímetro em abdômen, coxas e quadril
• Melhora circulatória local e da troficidade da pele
New Shape - Radiofrequência corporal e facial
A Radiofreqüência é uma técnica que gera um calor no tecido subcutâneo, mantendo a epiderme resfriada e protegida. O dano térmico ativa os fibroblastos que produzem novas fibras de colágeno, encurtadas
no sentido longitudinal e engorgitadas no sentido vertical, e remodelam o tecido, melhorando rugas e
linhas de expressão, flacidez tissular e melhora da elasticidade da pele. Trata-se de uma técnica não-invasiva, sem efeitos sistêmicos, que não causa dependência e que não tem efeitos colaterais indesejáveis.
As indicações da técnica englobam: melhora de rugas e linhas de expressão, melhora da elasticidade e textura
da pela, estimulando a neocolagênese, flacidez tissular e cicatrizes de acne, celulite e remodelagem corporal.
A técnica não oferece riscos, sem efeitos colaterais, indolor e dispensa o uso de anestesia, não causa
nenhum dano para a epiderme e não interfere na rotina normal. Tem-se um tratamento em curto prazo
com melhores resultados após 2-6 meses
Como contra-indicações têm-se: gestantes e região abdominal (durante o período menstrual), aparelhos auditivos, marcapassos e cardiopatas, implantes metálicos, doenças de pele e dermatites, neoplasias, região da pálpebra superior, acne e fístulas.
O número de sessões são de 8 a 12 com intervalos de 15 dias para corpo e 4 a 6 com intervalo de 21 dias para face
Os Resultados começam a aparecer a partir de 15 a 20 dias. A paciente perde de dois a quatro centímetros por área.
Preço médio: R$400,00 à R$500,00 cada sessão

