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Limpeza 
de pele 
ultrassónica 

UM NOVO SISTEMA PARA LIMPEZA E TRATAMENTO 

CUTÂNEO QUE DEVOLVE A ELASTICIDADE À PELE, 

DEIXANDO-A RESPLANDECENTE E SAUDÁVEL. 

JÁ PENSOU QUANTAS VEZES É QUE A SUA PELE É AGREDIDA AO LONGO 

DO DIA? Lembra-se de todas as ocasiões em que se deitou sem limpar o ros

to com um produto adequado ou. de manhã, se limitou a lavar a cara e sair a 

correr para o emprego? Não é fácil para o nosso rosto defender-se de todas as 

agressões a que o sujeitamos diariamente. E. se não o ajudarmos a proteger-

-se, o espelho vai ser, literalmente, o reflexo do nosso descuido, mostrando-

-mos uma pele cansada, baça e envelhecida. 

Para que a pele possa atuar como um filtro contra os agentes poluentes, é 

fundamental que esteja limpa. E não são só os poluentes ambientais que con

tribuem para que a pele acumule impurezas: as células mortas, a gordura, o 

suor e resíduos de maquilhagem e de cosméticos são outros inimigos de uma 

tez imaculada. Hoje em dia. existem soluções cosméticas de limpeza que as

sumem os mais variados formatos e texturas e que sâo adaptadas aos vários 

tipos de pele. No entanto, a adoção deste gesto na nossa rotina diária nào dis

pensa a execução periódica de uma limpeza de pele, realizada pelas mãos de 

profissionais. Desta vez. não 1 he vamos falar de uma limpeza de pele -tradicio

nal» mas sim de um novo sistema: a limpeza de pele ultrassónica. 

OQUEÉ 
Este novo sistema para limpeza e tratamenl 

cutâneo, ao eliminaras camadas superficial 

da peie, estimula a renovação do tecido cutí 

devolve a elasticidade da pele, deixando-a 

resplandecente, saudável e mais jovem úes> 

o primeiro tratamento. Para atém disso, 

promove a penetração e potencia a ação do; 

cosméticos nutritivos e hidratantes e de 

tratamentos que se realizem. 

A limpeza de pele ultrassónica é realizada 

através de corrente ultrassónica que, ao en 

em contato com a pele. promove uma limpe 

profunda e elimina as células mortas, 

potenciando a renovação celular e a 

estimulação da produção de elastina e 

colagénio. Este sistema de microvibrações 

ultrassónicas 12800 por segundo! permite 

esfoliar, limpar a pele e hidratá-la de form; 

indolor, sendo menos «agressiva» que as 

técnicas tradicionais de limpeza de pele -

nào causando vermelhidões ou qualquer ti| 

trauma no rosto. 
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Por Teresa d'Ornellas 

PREPARAÇÃO PARA OUTROS 
TRATAMENTOS 
Como explica Mariana Morais, médica de 

Medicina Estética, «qualquer procedimento 

nesta área procura sempre obter os 

melhores resultados possíveis. Para tal, é 

essencial que aconteça urna boa 

preparação da pele, de forma a otimizar os 

tratamentos médicos. A limpeza de pele 

ultrassónica permite uma esfoliação da 

camada mais superficial da pele assim 

como uma ativação da circulação. Estas 

características são essenciais para 

tratamentos que envolvam estimulação da 

pele, como a mesoterapia da face com 

vitaminas, tratamento com fatores de 

crescimento ou peelings. Também se trata 

de um complemento essencial em todos os 

tratamentos despigmentantes.» 

Conforme a médica de Medicina Estética 

refere ainda, «na prática clinica é habitual 

observarmos melhores resultados nas 

pacientes que se submeteram a 

tratamentos de preparação da pele». 

Não se esqueça! 

Em casa, limpar a pele de manhã 

e à noite é fundamental para... 

1. Promover a oxigenação dos tecidos 

cutâneos; 

2. Evitar o aparecimento de irritações 

e infeções; 

3. Ajudara controlar os problemas 

específicos de cada tipo pele 

(oleosidade, secura, etc.); 

U. Facilitar a penetração dos principios 

ativos presentes nos cosméticos. 
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«A limpeza de pele ultrassónica 
é um complemento essencial aos 
tratamentos despigmentantes», 

EXPLICA MARIANA MORAIS 
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ETAPAS E PERIODICIDADE 
Cada tratamento/limpeza de pele 

ultrassónica tem duas fases: na primeira 

é realizada uma higienização profunda e 

hidratação da pele; na segunda etapa 

é efetuada a tonilicação e aplicação de urna 

máscara para promover o relaxamento 

muscular. 0 resultado é urna pele 

revitalizada e com aparência uniforme. 

A periodicidade com que a limpeza de pele 

ultrassónica deve ser executada é prescrita 

pelo médico numa consulta prévia (embora 

o acompanhamento médico não seja 

obrigatório, é recomendável para que 

o resultado do tratamento seja mais eficaz) 

e depende do problema em causa, podendo 

ser realizada semanalmente, mensalmente 

ou duas vezes por ano. 

OS BENEFÍCIOS DA LIMPEZA 
DE PELE ULTRASSÓNICA: 
>É indolor. 

> A paciente pode retomar, de imediato, a sua 

vida social (Inexistência da vermelhidão da 

face resultante da limpeza de pele 

tradicional. 

> Esfolia a pele de forma natural, não 

invasiva e sem efeitos secundários. 

> Pode ser realizada, com segurança, em 

todos os tipos de peLe, inclusivamente nas 

mais sensíveis e vascutarizadas. 

SABIA QUE... 

É sempre realizada uma consulta prévia 

de avaliação em que o estado da pele é 

analisado, verificando-se se se pode 

avançar para o tratamento ou se é 

necessário recorrer a outros métodos. 

Por exemplo, há tipos e «estados» de acne 

em que não é recomendável fazer limpeza 

de pele. 
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> Higieniza profundamente os poros, permitindo 

maior oxigenação e aceleração das trocas 

celulares a nível epidérmico. 

> Nos casos de fotoenvelhecimento provoca 

uma recuperação visível a nível dérmico e 

estabelece o equilíbrio do manto hidrolipídico 

por intermédio da ativação circulatória. 

> Facilita a penetração de substâncias ativas, 

devido à frequência supersónica vibratória, 

regenerando o tecido celular; 
> Nos casos de hiper e hipocromias em geral, 

tem uma interferência direta na melanina e nos 

queratinócitos, promovendo um clareamento 

gradual. Pode ser associado a qualquer técnica 

ou produto desplgmentante. 

> Remove, de forma indolor, comedões. 

impurezas, oleosidade e células mortas. 

> Atenua manchas e marcas de acne. 

> Rejuvenesce a derme por massagem profunda 

e ativação circulatória. 

Este tratamento 

permite uma esfoliaçào 

da camada mais 

superficial da pele, 

assim como uma 

ativação da circulação 

> Aumenta a capacidade de absorção c 

e, consequentemente, aumenta a eficc 

dos procedimentos cosméticos. 

Quanto cusla? 55 € 

Duração: 70 min 

Onde fazer 

CLÍNICA IBÉRICO NOGUEIF 
Rua Coelho da Rocha. 17. 

Lisboa 
TeL: 213 932 810 

Quinta Shopping - espaço 1 
Quinta do Lago 

Almandl 
TeL: 289 394 838 
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