Olheiras
Carboxterapia, Peeling de Ácido Retinoico e Ácido
Hialurônico (Preenchimento)

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.

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.

Ácidohialurônico–Preenchimento Facial
Ácido hialurônico é uma substância orgânica utilizada para
embelezamento e restruturação das fibras de colágeno que dão
sustentação à pele, devolvendo o volume perdido, a firmeza e a
elasticidade da pele, que com o passar dos anos diminui devido à
perda de células de responsáveis pela produção de colágeno.
Indicações do preenchimento:
 Correção de depressões não muito profundas;
 Corrigir comissura labial e rugas finas como os "pés de
galinha”;
 Nasogenianos (bigode chinês);
 Sulcos nasojugais (olheiras);
 Rugas glabelares (entre as sobrancelhas);
 Aumentar o volume dos lábios;
 Maçãs do rosto;
 Contorno de mandíbula;
 Além de preencher cicatrizes da face.
Além de preencher o espaço entre as células, devolvendo a
jovialidade da pele, também atua na capacidade de atrair água
para o local em que foi aplicado, melhorando a hidratação da pele,
devolvendo brilho e alguns anos a menos na aparência da pessoa.
No entanto, já possível perceber os efeitos do preenchimento logo
após sua aplicação. É um procedimento minimamente invasivo,
com poucos ou sem hematomas e que provoca pouco inchaço. A
região tratada leva em torno de uma semana para se recuperar
totalmente. Não sendo necessário abandonar as suas atividades
diárias. Por ser um componente natural do corpo humano, não
oferece riscos à saúde.

