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O envelhecimento natural prejudica a estética, sendo manifestado por
uma série de alterações da pele, entre elas, o afinamento e consequente
aumento de tamanho, manchas, linhas de expressão, rugas aprofundadas e
perda de compartimentos de gordura que juntos ou isolados tornam-se motivos de baixa autoestima. Mesmo adultos jovens podem sofrer aceleração
do processo de envelhecimento devido a heranças genéticas, períodos de
stress, problemas de saúde, maus hábitos como tabagismo e/ou exposição
solar excessiva, entre outros fatores.
Você já pensou que em algumas semanas
Você já pensou
pode estar com a aparência melhor do que
que em algumas
estava há 10 anos?
Para que o processo de rejuvenescimensemanas pode estar
to seja efetivo, e principalmente seguro e
com a aparência
deve-se adotar um planejamento
melhor do que estava natural,
considerando todas as variáveis e estruturas
há 10 anos?
das áreas que sofrerão melhorias, como, por
exemplo, a face, pescoço, colo e até mãos. O conhecimento aprofundado
em estética, anatomia, visagismo e vivência prática com métodos e recursos
tecnológicos de última geração, permitem uma avaliação do rejuvenescimento que será possível alcançar e em quanto tempo se dará esse processo.
Saber o quanto uma intervenção específica pode alterar outro aspecto da
aparência é muito valioso para manter a harmonia do semblante e faz toda
diferença em um tratamento global, onde atingir a expectativa do paciente
de forma prudente é fundamental, sempre preservando suas características

individuais e prologando os resultados
durante o maior tempo possível.
Cada caso deve ser analisado de forma individual e podem ser necessárias
intervenções invasivas, como cirurgia
plástica para reduzir o excesso de pele,
por exemplo. Entretanto, possivelmente
só a cirurgia não irá repor o volume ou redefinir contornos perdidos. É importante aliar com a cirurgia alguns preenchimentos e tratamentos para
melhorar a qualidade da pele.
Em outros casos a combinação de procedimentos estéticos minimamente invasivos podem, em um curto período de recuperação, rejuvenescer muitos anos. Lasers profundos de última geração como Dual Deep
são poderosos, eliminam e suavizam rugas, estimulam colágeno e despigmentam manchas. Microcirurgias como a de retirada de excesso de
pálpebra ou mini lifting de sobrancelhas são procedimentos que exigem
muita técnica, mas de fácil e rápida recuperação.
Portanto, ter um expert que pense e planeje seu rejuvenescimento de
acordo com suas necessidades, tratando causas, preservando o bem-estar e saúde, com foco nos resultados, com certeza irá lhe surpreender
positivamente e elevar a sua confian- ça e autoestima.

Lembre-se: “A beleza é a harmonia entre o conteúdo e a
forma”.

