
Nas novas instalações da Clínica IN em Lisboa, os nossos pacientes poderão aceder a 
novos tratamentos e a modernas técnicas de medicina estética e reconstrutiva.

Está a pensar em fazer um aumento labial?
Explicamos tudo o que deve saber antes de fazer um aumento labial.

Não seja influenciado apenas pelo que vê nas redes sociais. Deixe-se aconselhar pelos nos-
sos profissionais que avaliarão a morfologia do seu rosto e sugerirão a melhor opção desen-
hada para si. Os melhores resultados em estética são aqueles que acompanham o seu rosto e 
o seu estilo de vida.

A primeira coisa que deve ter em mente antes de fazer um preenchimento labial é que os res-
ultados não aparecem imediatamente, é sempre preferível uma evolução gradual, fazendo-o 
ao longo de várias sessões.

Deve também informar-se se acerca da durabilidade do efeito, sendo que usualmente dura de 
seis meses a um ano, dependendo do produto. E, se em algum momento os resultados não o 
convencerem, não se preocupe, todos os enchimentos podem ser dissolvidos com uma enzi-
ma especial que desfaz o enchimento com eficácia e segurança.

Informe-se sobre os diferentes tipos de fillers e as diferentes técnicas.

Prepare-se para o pós-tratamento. Normalmente, pode retomar sua vida pessoal e profissional 
no mesmo dia. Algumas pessoas podem notar inchaço e alguma dor, mas é uma sensação 
passageira. É muito importante hidratar a zona nos dias seguintes ao tratamento e fazer uma 
suave automassagem nos lábios, duas vezes ao dia. A técnica de massagem é ensinada a 
cada paciente após o tratamento.

A Clínica IN adotou todos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos 
pacientes e dos seus profissionais, seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde. 
Para se deslocar à Clínica Ibérico Nogueira, entre em contacto connosco através do 213 
932 810 e solicite a autorização de circulação requerida por lei durante o período de es-
tado de emergência.
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https://www.clinicain.pt/
https://www.clinicain.pt/TratNCirurgicos/Labios/

