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Eliminação da Flacidez/Celulite/Rugas
Como?
Pelo efeito do calor produzido pela Radiofrequência (ondas
electromagnéticas) na derme é provocado uma forte regeneração dos
fibroblastos com a sua consequente produção de colagéneo e elastina,
elementos esses responsáveis pela elastecidade e firmeza cutânea.Para
além desse efeito reafirmante(vísivel logo nas primeiras sessões) a
radiofrequência aumenta a taxa de oxigénio intracelular produzindo uma
reacção das células gordas, reduzindo-as de tamanho.
Os resultados mais visíveis desta prática são: redução das rugas, pés de
galinha, na recuperação do oval do rosto, assim como na diminuição do
tecido adiposo (gordura) e celulite e na firmeza dos glúteos, braços e face
interna da coxa.
A Radiofrequência provoca contracção imediata das fibras do colagéneo
com o efeito progressivo nos 4 a 6 meses APÓS acabar o tratamento. As
células da derme demoram cerca de 30 dias a produzir colágeneo do tipo I
e 90 dias colagéneo do tipo III.
A reafirmação do colagéneo dura cerca de 24 meses, mas o nosso
organismo continua a avançar na idade e como tal deve-se manter a
manutenção. A manutenção deve ser feita 2 vezes ao ano ou seja de seis
em seis meses faz-se uma sessão para manter o grau de contracção da
derme e dos tecidos profundos.
Até agora a Radiofrequência está dada como o melhor tratamento para o
combate á flacidez da pele pela perda de colagéneo e elastina, tanto de
rosto como de corpo.
É também uma das técnicas mais eficazes no combate á celulite,
consegue-se com este método
evitar o recurso ás intervenções
cirúrgicas.
Idade ideal para começar a fazer Radiofrequência?
Por volta dos 30 a nível do rosto porque dessa forma evita fazer mais
tarde protocolos completos, a nível do corpo após os 18 pode fazer onde
necessite, para gorduras localizadas e flacidez.
Tratamentos aconselhados:Rosto 1 de 15 em 15 dias num total de 6, e
depois 1 ao semestre como manutenção. Corpo: mínimo 10 sessões,
sendo 2 por semana, mas neste caso será sempre de ter em atenção a
situação da/o cliente.
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