LaserLeap
Agora é possivel na Clinica
Ibérico Nogueira

LaserLeap
A Clínica IN, do reconhecido cirurgião plástico, Dr. Francis‐
co Ibérico Nogueira, está sempre na vanguarda das novas
tecnologias na área da estética e por isso foi escolhida para
a divulgação da mais recente e revolucionária tecnologia
laser.
A tecnologia Laserleap será divulgada a nível nacional e in‐
ternacional com a colaboração do Dro Ibérico Nogueira.
A nova tecnologia, designada por LaserLeap, foi criada, de‐
senvolvida e testada durante sete anos por cientistas da Uni‐
versidade de Coimbra e permite efectuar diversos tratamen‐
tos dermocosméticos sem qualquer tipo de dor ou descon‐
forto, tal como se fosse uma seringa electrónica sem agulha.
Este novo Laser representa um grande avanço nos tratamen‐
tos dermocosméticos, pois veio finalmente permitir fazer pen‐
etrar através da barreira cutânea diversas formulações, entre
as quais ácido hialurónico, o que até agora só era possível
através das clássicas injecções com seringas e agulhas.
Patenteada em 2011, esta nova tecnologia LaserLeap con‐
siste basicamente em transformar energia laser em potentes
ultra-sons capazes de permeabilizar a pele, facilitando,
deste modo, a passagem de moléculas através da barreira
cutânea.
Recomendado para ambos os sexos, para todos os tipos de pele, e aplicável nos 12
meses do ano, o tratamento actua, entre outros, no preenchimento de pequenas ru‐
gas, na melhoria da hidratação, elasticidade e flacidez (ligeira e moderada) da pele.
Ideal para os adeptos dos “Skin Boosters” (skin= pele e Booster=
impulsionar/intensificar).
As zonas preferenciais para tratamento com este laser são a face, pescoço, decote e
mãos.
Não existe período de recuperação, podendo o paciente retomar a sua vida normal
passados
alguns minutos.
Na consulta prévia, é realizada a história clínica do paciente e identificado o plano de
tratamento
personalizado e adaptado à necessidade de cada paciente!
“A grande vantagem e novidade do LaserLeap, é ser um tratamento não invasivo, indolor, sem tempo de recuperação e
com resultados visíveis, imediatamente após o tratamento, tais como a diminuição de rugas finas, forte hidratação da pele e
melhoria do tónus facial O que obviamente torna o tratamento apetecível.” afirma Dr. Francisco Ibérico Nogueira.
Marque já para Setembro a sua consulta na Clínica Ibérico Nogueira para recuperar a vitalidade, brilho e hidratação da sua
pele, através do mail clinica@clinicain.pt ou ligue para 21 393 28 18.
Nota: 20% desconto nas sessões de LaserLeap marcadas para Setembro.
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