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A

idade, o sol, o tabaco e as alterações hormonais são
fatores de envelhecimento cutâneo. Ao longo dos anos,
apele torna-se maisfina:a quantidade de ácido hialurónico presente na derme diminui, cm média, 6% cm cada dez
anos. Mais fina, a pele perde a sua firmeza e a capacidade de
hidratação. A deterioração erigidificaçãodasfibrasde elastina
e de colagénio, proteínas estruturais da derme, alteram a flexibilidade e a elasticidade cutâneas: as rugas instalam-se.

Neste "antes
e depois" é
notória a zona
mandibular
bem definida,
os lábios mais
projetados e as
maçãs do rosto
salientes.

Com o objetivo de Prevenir, Manter e Retardar O

envelhecimento i utãnco, foi desenvoh ido o "Sofl Concept" que consiste no verdadeiro rejuvenescimento natural
i ai és da
ção de técnicas cirúrgicas c não
i irúrgii as, identificando o melhor da cada téi oiça adaptada ao problema di i ada pai ¡ente, com o objctiVi
oi zarepotenciara eficái ¡adei ada técnica por si
tratamentos são person
i ada
a é realizada •
i tínica esâoiniciad •• «cstudi
imicosefisi
tratamentos necessários e mais adequados ao paciente.

De frente, a tez
encontra-se mais
lisa e luminosa.
As pálpebras
mais abertas
e as rugas
atenuadas.

lávese iiiiinniaiiieii, ..s quais são realizadas
através deanesi
n sedação ou anestesia geral, foram adaptadas para técnicas cii
'Soft", nomeadamente o"Soft Lift". Nes
: Vhiin. i-i.is locais estratégii osda lacepara que, co
apenasara
J, seja retirada a pele em excesso. A a¡
técnica n
ocial, porque habitualmente não há inchaço
nem equimoses. Pára alem «lissn .1 localização da cicatriz é definida de
. . i - praticamente impen etívcl e ter reduzidas dimensões,
() sui rsMi li.
iuir técnicas cirúrgicas pouco
invasivas, só 1 |
lolistii .1 na qual
1 luem os estudos analítii os <• hormonais e .1 sua n spetiva cm 1
o tratamento de manchas inestéticas, a bioestimulaçâodo tecido cutâneo
¡i iplastia reposição de vblunie .
»«tUUHHm«Ul«H»ut>m.-«it

Na Bioestimulação dos fatores de cn
1 d'» própi io pai iente é
retirada uma amostra de sangui qui 1
ifugadodi modo a separai
a Irarão do plasma. No plasma enci «tram-se as plaquetas que são ativadas de forma a libertarem n\ fatores de crescimenti
- pela estimulai ão d a r
io< elular.
Na reposição de volun
utilizado
ácido hialurónico para tratamento <l<- rugas e ii> ;;
utâncas.
B : iiiii<- tratai rugas estátii as. suli os la< iais. a nu ir mu dos tc< idos moles
tais como os lábios, maçãs da
nt orno da mandíbula e, denti
tus limites, remodelar o nariz c nucixo.

esoterapiaanti-agingha atuaçãi ibio.1 de modo global nas consequent ias do
1 cutâneo (falta de luminosie, desidratação, rela? 1
cutâneo,
perda de densidade,
ede flexibilidadc), (¡onsiste muna técnica de múltiplas
injeções realizad
I através de nina agulha muita Una. Sâo
introduzidas pequenas quantidades d<
prod
qui revitaliza e hidrata profundamente a pele, ')s produtos mili,
a ái ida bialurõnii <>. vitaminas, aminoái idos, 1 w nzimas, bases m
onerais e antii ixidat
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Com

25

anos

vocacionada

de

actividade

para o tratamento

d

pacientes do foro da cirurgia plástic;
estética

e

reconstrutiva,

a
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Ibérico Nogueira foi Fundada em 198
pelo Dr. Francisco Ibérico Nogueira.
Nesta instituição trabalha uma equip,
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experiente

de

anestesistas,

cirurgiões
médicos

especialidades,

de

plástico:
diversa:

enfermeiros,

onistas, esteticistas

e

nutrici-

técnicas d«

administração hospitalar.
Com uma casuística que ultrapassa a;
7000 intervenções cirúrgicas, a Clínici

25 ANOS DE ACTIVIDADE

Ibérico Nogueira não deixa contudo de
estar também dirigida para as mais
modernas técnicas da medicina estética
não

invasiva, que

incluem

a bio-

estimulação do tecido cutâneo (ex: £
mesoterapia anti-agging e os factores de
crescimento), a intralipoterapia, o "Soft
Peei", a radiofreqüência entre outras
técnicas.
Na cirurgia estética e reconstrutiva,
podemos destacar o "Soft Lift", o
face-lift, o lift temporal, a blefaroplastia,
a

rinoplastia,

a

mamaplastia

de

aumento e a mastopexia (correcção de
Flacidez mamária).
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