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Canvi d'estació... canvi de pell!

Fotorejoveniment facial - Abans i després de 3 tractaments
Cortesia Ellipse

-Toxina botulínica per a les arrugues dinàmiques del
front i les potes de gall.
-Àcid hialurònic per a les arrugues estàtiques; aquesta
substància es troba a la dermis i disminueix amb l'edat,
la qual cosa provoca la pèrdua de volum.
-Plasma ric en plaquetes (PRP) amb l'objectiu d'estimular el col·lagen i ajudar la remodelació cel·lular.
-Aplicació de fils tensors per disminuir la flacciditat,
reafirmar i enfortir la pell per atorgar un aspecte natural i saludable a la cara.
- Tractaments lumínics amb I2PL, que és un excel·lent
tractament de llum per a l'eliminació de lentígens solars,
per al rejoveniment facial superficial, per a l'eliminació
del borrissol corporal no desitjat, entre d'altres.
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L'envelliment cutani és un procés fisiològic natural, continu i irreversible, ja que envellim des del moment en
què naixem. No obstant, és possible prevenir i retardar
els efectes del pas del temps a la nostra pell mitjançant
tractaments medicoestètics eficaços i segurs.
Els signes visibles d'envelliment són causats per canvis
que ocorren a les capes més profundes de la pell.
Aquests signes es van incorporant i intensificant a poc a
poc al llarg de la vida.
Quant als signes d'envelliment facial, parlem de:
- Formació d'arrugues
- Pèrdua de la fermesa
- Taques de l'edat
- Sequedat
Tot i que les arrugues d'expressió es produeixen pel
moviment muscular repetit, l'aparició de certs signes
d'envelliment és inevitable, ja que ens afecten les substàncies tòxiques com el tabac, la pol·lució, el sol i els
canvis hormonals que anem experimentant al llarg de la
vida.
Quins tractaments rejovenidors ens podem fer?
Per millorar la qualitat de la pell i retardar-ne l'envelliment hi ha tractaments que la deixen més homogènia,
suau, llisa, lluminosa i amb aspecte saludable:
- Pílings químics amb àcids com el mandèlic, retinoic,
salicílic, ferúlic TCA, fenol, etc.
- Mesoteràpia facial, que és una tècnica d'aplicació
intradèrmica de substàncies específiques com vitamines,
àcid hialurònic, oligoelements, DMAE, etc.
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