Especial Nadal, tractaments d’última hora
amb resultats immediats i duradors
La preocupació per estar i sentir-nos bé s’accentua quan arriben dates de celebracions, reunions familiars i
d’amics. Moments on volem estar radiants. Cada vegada són més els tractaments i tècniques que ens ajuden a
millorar la nostre imatge sense haver de deixar les nostres activitats habituals, amb resultats ràpids i duradors.

BIOPLÀSTIA, DISSENY CONTORN FACIAL
La remodelació del contorn facial, és un procediment
de curta durada amb un risc mínim d’hematomes.
Aconseguim una millora significativa de l’oval de la
cara, des de l’angle mandibular, mentó, pòmuls, rictus i correcció de les comissures. La implantació de
material hipo-alergènic i biocompatible, a nivell profund, amb micro-cànules, no deixa marques ni cicatrius. Els resultats són naturals, un rejoveniment
global i una reafirmació facial que s’aproximen als
resultats dels liftings quirúrgics, però sense les
seves complicacions. El producte pot ser, des de l’àcid Hialurònic estabilitzat amb una duració de fins a
18 mesos fins Hidroxiapatita de calç, més consistent
i amb una durada de fins a 2 anys.
Sempre amb l’estudi, diagnòstic i indicació mèdica
adient a cada pacient.

real, de manera que quan ja no queda producte, el
resultat encara es manté, i les arruguetes arriben
quasi a desaparèixer.
VITAMINES
Qui no ha sentit parlar dels “còctels de vitamines"
per a la pell? doncs bé, la revitalització facial i de
l'escot amb vitamines, aminoàcids, antioxidants i
altres ingredients actius, aporten nutrició i lluminositat. Gràcies a les microinjeccions, actuen d'una
manera ràpida i eficaç, sobretot en pells amb falta de
vitalitat i to. Són un complement perfecte per obtenir
un efecte flash de llarga durada, amb una millora de
la qualitat de la pell i regeneració de les arruguetes
més fines, sobretot al voltant dels ulls.

RECUPERACIÓ DEL LLAVIS
Els llavis aporten vitalitat i sensualitat a la nostre
expressió. Quasi sense adonar-nos, perden
volum i amb el temps, inevitablement apareixen
arruguetes d’expressió, “el codi de barres”. A
més, les comissures s’accentuen i sembla que
estiguem tristes o enfadades. Amb una tècnica
especial, resseguint el contorn labial, d’una
manera fàcil, obtenim resultats naturals, sense
canviar la forma ni projectar altres zones que
canvien la fisonomia pròpia. Amb l’àcid hialurònic, hidratem i recuperem la turgència. La millora del teixit pel procés de captació d’aigua és
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