Manchas de pele
Peeling Diamante, Peeling Ácido Retinóico, Dermarroler, Método
Summer Peel

Peeling de diamante:
O peeling de diamante promove a esfoliação da epiderme,
promovendo a eliminação das manchas, ela acontece em função da
esfoliação da pele e estímulo à renovação das células da camada
superficial, mas não age profundamente como outros procedimentos.
O peeling de diamante pode ser usado em qualquer parte do corpo.
Sendo indicado:
 Manchas;
 Poros dilatados;
 Mais comuns são: rejuvenescimento do colo (amenizando rugas e
linhas finas);
 Rejuvenescimento das mãos (melhorando a textura, rugas finas e
manchas);
 Estrias vermelhas e brancas.

O tratamento pode ser feito em todos os tipos de pele, inclusive nas
morenas e nas bronzeadas. Somente uma parte da epiderme é retirada
com este peeling. Leve e rápido é um dos métodos preferidos entre as
mulheres e não produz efeitos colaterais.
A esfoliação estimula a produção do colágeno, proteína chave para a
boa elasticidade e para manutenção do tônus da pele. De forma geral
não existem contraindicações, podendo ser aplicado tanto em homens
quanto em mulheres.

Peeling Ácido retinoico:
O Ácido Retinóico, também chamado de Vitamina A ácida é o
mais conhecido dentre os ácidos, utilizado na composição de
peelings químicos com ação muito superficial, podendo chegar a
profundidades médias dependendo da concentração e quantidade
utilizada.
O Peeling de Ácido Retinóico consiste na aplicação desse ácido
sobre a pele a fim de promover a descamação progressiva da
derme (chegando a atingir a epiderme em concentrações maiores)
e consequente estímulo da produção de colágeno (substância que
é responsável pela firmeza da pele), reorganizando as fibras
elásticas danificadas pela exposição solar e melhorando a
irrigação e hidratação da derme
Indicações principalmente para sinais do fotoenvelhecimento, que
incluem:









Rugas finas;
Hiperpigmentação;
Manchas;
Sardas;
Aspereza e irregularidades na textura pele;
Além de auxiliar como adjuvantes no tratamento de estrias;
Controle e clareamento de acnes e suas manchas;
Clareamento em regiões intimas.

O ácido retinóico normaliza a queratinização dentro dos poros e
impede esse entupimento, evitando o aparecimento de novas
lesões de acne. Melhora a textura da pele, o que ajuda também no
tratamento das cicatrizes de acne.

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.

Método Summer Peel
O Método Summer Peel é um peeling feita de uma maneira
diferente, pois não é feito apenas na epiderme, mais abrange
também derme, promovendo assim resultados extraordinários no
clareamento e rejuvenescimento da pele, trazendo assim vários
benefícios para o corpo, como os seguintes:
 Clareamento de todos os tipos de manchas;
 Rejuvenescimento facial e corporal;
 Flacidez facial e corporal;
 Cicatrizes em geral, especialmente as de acnes;
 Rugas e linhas de expressão;
 Queda capilar.
O Método Summer Peel veio justamente para desconstruir os
mitos sobre peelings e mostrar uma nova visão com resultados
mais efetivos e recuperação mais rápida e sem transtornos ao
cliente.
O Cosmetologo Rafael Ferreira desenvolveu esta metodologia de
atendimento que permite realizar peeling de alta potência o ano
inteiro, ou melhor dizendo em todas as estações do ano, inclusive
no verão, pois além de trabalhar a camada mais profunda da pele,
preservando a superfície da pele, não provocando quadros de
descamação intensa, agindo diretamente na mancha, na ruga,
cicatriz ou estrias, também trabalha a função proteção da pele,
diminuindo o risco de reações adversas e assegurando resultados.

