Estrias
Striort, Carboxterapia, Lifting do Vampiro e Dermarroler

Striort: o fim das estrias
De todos os tratamentos esse veio para revolucionar, trata de uma técnica
com muito mais vantagens, se tornando uma grande inovação pois é capaz
de trazer resultados incríveis e nunca antes visto, pois é capaz de melhorar
a aparência das Estrias Brancas em até 80% já na primeira sessão. É um
método diferente, não invasivo e não-cirúrgico.
Foi desenvolvido pela fisioterapeuta e esteticista Dra. Ana Carolina
Almeida, que vem se debruçando nos estudos sobre o tema desde 2008,
com uso exclusivo da linha Bothanica Mineral® .
Além de ser um método revolucionário e presente nas melhores clinicas de
estética do Brasil devido sua eficácia, tendo as seguintes melhoras
significativas para a pele:





Melhora a flacidez na região tratada;
Melhora o aspecto da estria;
Diminui o tamanho da estria;
Melhorar a textura da estria através da estimulação de colágeno na
área.

Sua eficácia esta relacionada as técnicas ortomoleculares, terapia que tem
como finalidade fortalecer o corpo e eliminar os radicais livres, que causam
o envelhecimento das células do nosso corpo, inclusive as células
responsáveis na regeneração da nossa pele

Carboxterapia
A carboxterapia e um dos tratamentos mais completos na estética,
pois em umaúnica área tratada ele é capaz de trabalhar todas as
disfunções estéticas encontradas, e também problemas de saúde:
Seus benefícios ao corpo confere:







Melhora da circulação e oxigenação local
Elimina gordura localizada e auxilia no emagrecimento;
Melhora da drenagem linfática e eliminação de celulite;
Olheiras e linhas de expressão;
Estrias;
Estimulo à produção de colágeno – flacidez facial e
corporal;
 Dores musculares, artrite, fibromialgias e problemas
circulatórios;
 Pré e Pôs operatório;
 Estímulo para crescimento capilar.

Consiste numa técnica estética não cirúrgica muito utilizada hoje
nesses disfunções acima citada, o tratamento é realizado através
da infusão de CO2 (gás carbônico) em região subcutânea,
melhorando a circulação local e a oxigenação dos tecidos.
Os resultados poderão ser observados na maioria dos casos já na
1º sessão, trazendo resultados mais satisfatórios a partir da 5º
sessão, essa técnica não possui contraindicações e tem poucos
efeitos colaterais, podendo aparecer hematoma no local das
injeções, ou dor leve na palpação para algumas indicações.

Lifting do Vampiro
O procedimento gerou polêmica depois da televisão americana exibir imagens
da socialite Kim Kardashian fazendo o tratamento. O procedimento utiliza o
sangue do próprio paciente para formar uma concentração, que será injetada
na pele.
Na realidade, trata-se de um tratamento que se utiliza do potencial terapêutico
dos Fatores de Crescimento, a técnica consiste em retirar o sangue do próprio
paciente, e após colocar em uma centrifuga para a separação do plasma rico
em plaquetas (no qual possui 8 fatores de hormônio do crescimento
concentrados – PRP), e após o DERMARROLER reaplicar diretamente na
pele do rosto, deixando agir por 30 minutos.
As plaquetas contêm vários fatores de cicatrização em seu interior, os quais
estão presentes em alta concentração no plasma rico em plaquetas.
Comparado ao sangue normal, o PRP contém uma concentração 3 a 5 vezes
maior
de
Fatores
Crescimento.
As plaquetas são células sem núcleo que duram somente 8 a 10 dias. Elas
contêm “grânulos alfa” e “grânulos densos” em seu interior com fatores e
substâncias que têm papel fundamental na cicatrização, estimulando assim a
produção de colágeno reparando a pele, e trazendo resultados nunca vistos.
Portanto, para que o PRP seja utilizado e absorvido da melhor forma pela
pele, é necessário que seja realizado junto, o DERMARROLER, citado lá em
cima, mais porquê?
O Dermarroler é um rolinho com microagulhas que terá a função de realizar
microfuros sobre a pele a ser tratada, facilitando assim a passagem do PRP
para a camada da derme, onde fica as células responsáveis pela produção de
colágena e elastina da pele, que favorecer os seguintes resultados sobre a pele:
Indicações:








Rejuvenescimento de face, pescoço, orelha e mãos;
Acne e cicatrizes de acne;
Estrias;
Cicatrizes no geral;
Flacidez leve;
Rugas e linhas de expressão;
Poros abertos;

Dermarroler: (microagulhamento)
O dermarroler é rolinho pequeno que possui 540 migroagulhas, projetado
sobre a pele em manobras de rolamentos, com a ação de promover
formação de colágeno e elastina, originando uma intensa renovação celular.
Sua principal finalidade é ocasionar micro-lesões através de furinhos, para
que os mesmos sirva de passagem para os produtos essenciais para os
tratamentos de pele, trazendo assim resultados nunca visto antes, em
relação aos tratamentos atuais, pois toda a função de regeneração da nossa
pele se encontra na derme, os fibroblastos e demais células responsáveis na
produção de colágeno e elastina.
Após colocar o produto indicado sobre a pele, e haver o transporte para
dentro da derme, o processo de regeneração e fechamento dos microfuros é
rápido. Não havendo risco algum de deformidades ou agressão a pele,
porem vale ressaltar que um bom profissional com experiência faz toda
diferença.
Esse é o mesmo princípio do laser de CO² fracionado, que é um excelente
equipamento, portanto com um custo mais alto, e com mais chances de
apresentar risco sobre a pele, porém ele não supre tão bem todas as
necessidades faciais como o dermarroler, devido esse fator, além de doer
menos, o dermarroler consegue ser também o mais completo e indicado
tratamento para todos os tipos de pele.
Indicações:
1. Rejuvenescimento de face, pescoço, orelha e mãos;
2. Acne e cicatrizes de acne;
3. Estrias;
4. Cicatrizes no geral;
5. Flacidez leve;
6. Rugas e linhas de expressão;
7. Poros abertos;
8. Auxiliar no tratamento de manchas.

