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Criolipólise – que tal eliminar as gorduras sem
precisar realizar uma cirurgia?
A criolipólise é um método não invasivo, utilizado para a
destruição localizada das gorduras localizadas e foi desenvolvida
por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos estados
Unidos
Criolipólise é capaz induzir a morte da célula de gordura através
da geração de uma inflamação local, induzida pelo resfriamento
das células que precede a redução da camada de gordura. E em
uma única sessão elimina de 25% a 30% de gordura, auxiliando
também na perda de peso.
Podem ser tratadas as seguintes regiões:
Abdome, flancos, costas, braços, culotes, interno de perna,
peitoral masculina e panturrilhas.
O tratamento está fazendo tanto sucesso, que está sendo chamado
de “ a nova lipoaspiração “ , com a diferença de que a este
tratamento não é um procedimento cirúrgico.

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.

Radiofrequência Hooke
E um método que através do aquecimento na pele é possível tratar
várias deformidades estéticas, tornando dos tratamentos mais
procurados e preferidos pelos profissionais de estética devido os
ótimos resultados, e a eficácia e segurança que ele traz.
A geração de calor provocada na pele desencadeia uma ação
induzindo a produção de colágeno e melhorando o aspecto da
pele, sendo indicado para as seguintes procuras:






Melhora da flacidez facial e corporal;
Redução de rugas;
Redução de celulite e gordura localizada;
Contorno corporal;
Tratamento de cicatrizes de acne e estrias.

É um procedimento indolor não invasivo, e colocado óleo vegetal
sobre a pele tratada, e com um aplicador posicionado, é realizado
disparos de radiofrequência no local desejado, com o objetivo de
elevar a temperatura da pele e do tecido subcutâneo até 42º.
Os benefícios será melhora do metabolismo, diminuindo assim o
estoque de energia, de gordura e celulite podendo trazer
resultados já na primeira sessão, e na contração imediata do
colágeno e remodelação da fibra de colágeno e elastina já
existentes, deixando a pele com tônus mais firme e aspecto jovem
já na primeira sessão.

Heccus – ultrassom de alta frequência
O queridinho dos protocolos de estética, bom em quase todos os
métodos, ele estará presente, ou fazendo a ação principal, ou
potencializando os demais, é um procedimento feito com um
aparelho moderno que combina ultrassom de alta potência com
corrente elétricas aussie, sua finalidade é aumentar o metabolismo
do corpo favorecendo a quebra de gordura, auxiliando na
eliminação e na textura da pele. Veja os benefícios que ele traz
para o corpo:






Eliminação de gordura e celulite;
Modelagem corporal;
Pós gestacional e operatório de cirurgia plástica;
Edemas corporais;
Aumento de massa muscular e melhora de tônus corporal.

As sessões de Heccus são rápidas, sem dores e podem ser feitas
em qualquer tipo de pele, e seus resultados podem ser visível já
na primeira sessão, destacando curvas mais acentuadas e mais
firmes.

Endermologia ou vacuoterapia
E um tipo de massagem realizada que se usa um aparelho no lugar
das mãos, obtida a partir da associação de vácuo gerado por uma
bomba, com manobras de massagem feitas com a técnica de
rolamento e palpação, utilizando de ventosas que fazem a sucção
profunda na pele. Seus benefícios são vários, sendo:
 Melhora na circulação local ajudando na eliminação de
toxinas;
 Quebra das células de gordura e eliminação da celulite;
 Modelagem corporal;
 Esfoliação corporal favorecendo maciez e brilho na pele;
 Edemas e inchaços corporais.
Os resultados da endermologia podem ser definitivos, se forem
graus mais leves, porem se forem graus mais avançados, e
necessário a associação com outros métodos mais avançados que
potencializem os resultados.
O procedimento não é invasivo e não gera dor, porem em casos de
celulite mais avançadas, devido o processo inflamatório, pode
haver uma sensação dolorosa no local.

Magic Touch Detox – o queridinho das famosas!!
É um método que foi desenvolvido pela esteticista Flavia
Medeiros e alcançou prêmio nobre na estética devido a criação
desse tratamento no qual fizeram várias famosas ficarem
apaixonada e totalmente dependentes após conhecerem tais como
Sabrina Sato, Vera Viel, Tania Kalil, Fernanda Souza, Bianca
Casttanho, Ingrid Guimarães e Leandra Leal, tornando clientes
fiéis do Magic Touch Detox, alavancando ainda mais sua procura
em clinicas de estética.
Trata de um circuito de tratamentos que visa o emagrecimento e a
eliminação de líquidos e toxinas retidas no organismo de modo
imediato, eliminando em apenas uma sessão de 300 gr a 1.5kg,
assim não tem como não apaixonar, não é verdade.
É uma formula precisa e exata para alcançar grandes resultados
em apenas uma sessão. Graças aos poderosos ativos e
associações, pois seus resultados são visíveis imediatamente;
Indicado: para pessoas com retenção de líquidos, metabolismo
lento, processo de emagrecimento, celulite, gordura localizada,
melhora na tonicidades e flacidez da pele, e desfrutado por todos
tratamentos que visam resultados imediatos;
Contra indicações: grávidas, lactantes e pessoas com
sensibilidade aos ativos: nicotinato de metila (segue protocolo
especial para estes casos);
O tratamento pode ser realizado de 1 a 2 vezes por semana,
conforme a indicação de cada paciente, e pode ser eliminado de
300 gramas a 1,5 kg por sessão.

Ortodetox – Lipoescultura Gessada
Essa técnica foi desenvolvida pelo médico ortomolecular Jusceli
Brudeli que largou a cirurgia plástica após ter desenvolvido um
produto capaz de eliminar a gordura localizada, sem a
necessidade de uma ação invasiva sem causar riscos e nem danos
à saúde, esse produto hoje é visto como a Coca Cola da estética,
devidos seus benefícios e resultados,
Consiste em uma linha de insumos cosmecêuticos genuinamente
ortomoleculares, empregadas no combate à celulite, gordura
localizada, flacidez e estrias (Striort) da marca Bothanica
Mineral®. Não há genérico, similar ou manipulado.
Apresentam uma penetração rápida | milésimos de segundos | já
estão na corrente sanguínea, onde terão a ação ortomolecular,
atualizando assim na eliminação dos líquidos corporais e ativando
o metabolismo para queima calórica e menos acumulativa,
trazendo assim um resultado fantástico ao longo dos dias.
Indicações:






Emagrecimento;
Gordura localizada;
Celulite em especial nos graus mais graves;
Flacidez corporal;
Retenção de líquidos e ativador natural do organismo.

Lipocavitação – Lipo sem corte
A lipocavitação também conhecido como método de lipo sem
corte, pois é capaz de destruir por completo um adipócito de
gordura ou melhor dizendo a célula de gordura, é um tratamento
estético que utiliza o ultrassom para reduzir a gordura localizada
em qualquer área do corpo que seja tratada. A energia ultrassônica
emitida penetra até a gordura subcutânea, gerando pequenas
bolhas dentro das células de gordura. Essas bolhas aumentam
progressivamente em número e causam agitação no interior da
célula e levam ao seu rompimento, uma vez sendo rompida, essa
célula perde por completo sua funcionalidade, pois é incapaz de
regenerar novamente, sendo assim eliminada pelo organismo.
Indicado:
 Celulites em todos os graus, especialmente as de grau mais
avançados;
 Gordura localizada em especial barriga, coxas, flancos,
costas e braços;
 Pós operatório e pós gestacional;
 Modelagem e definição corporal;
 Emagrecimento.
A lipocavitação funciona mesmo sem causar dor, mais pode
causar desconforto no local, durante o procedimento apenas quem
estiver recebendo, escutará um zumbido durante a aplicação, e
isso se dá por conta das ondas da cavitação ao quebrar a célula de
gordura, portanto se você chegar a realizar esse procedimento em
algum lugar e não escutar esse zumbido, pode ter certeza que te
venderam a sessão de lipocavitação, mais que estão utilizando
outro procedimento, geralmente inferior a lipocavitação. É
indicado em média 10 sessões, para mais ou para menos,
dependendo da necessidade de cada cliente.

Drenagem corporal
É uma massagem que tem como finalidade estimular o sistema
linfático, auxiliando na redução da retenção de líquidos, ativando
a circulação sanguínea, combatendo a celulite e provocando um
relaxamento corporal eliminando as tensões existentes.
A drenagem é essencial, pois além de auxiliar na circulação, e
atua também na linfa, realizando trocas metabólicas com as
células, e na sequencia recolhida dos vasos é encaminhada para
ser filtrada, acelerando assim o metabolismo e eliminando todos
os líquidos que dão origem as celulites, além de prevenir os
estágios mais avançadas da celulite.
Indicações:
 Pós operatório de qualquer cirurgia (devido ó acumulo de
líquidos no sistema linfático);
 Celulite e gordura localizada;
 Pré e pós gestação devido os líquidos retidos;
 Protocolos corporais;
 Tensões musculares promovendo relaxamento corporal

Este é um tratamento que deve ser feito frequentemente para ter
resultados. A repetição regular é importante porque, quando a
pessoa deixa de fazer a drenagem linfática, a retenção de líquidos
volta, porem pode variar muito da relação entre o peso e altura,
até consumo excessivo de sódio e se há ou não ingestão adequada
de agua e fibras.

Massagem Pós Operatória
Sua finalidade no organismo é dissolver nódulos residuais de
gordura, auxiliando na remodelagem cirúrgica; Restituir a
aderência da pele às camadas profundas; Favorecer maior
oxigenação dos tecidos, estimulando a produção de colágeno,
acelerando dessa forma a cicatrização dos pontos; Relaxar o
paciente, aliviando as dores dessa etapa, visto que muitas vezes é
necessário que o paciente repouse em um única posição no pós
operatório e isso leva a contraturas musculares dolorosas. Além
disso, estudos mostram que ela é uma grande auxiliar no
tratamento do stress e da ansiedade.
Indicado e considerada indispensável em casos:









Abdominoplastia;
Lipoaspiração;
Mamoplastia;
Hidrolipoaspiração;
Blefaroplastia;
Rinoplastia;
Mastectomia total ou parcial;
Bichectomia;
 Cirurgias de prótese de silicone.

