
Quer eliminar a celulite fibrosa, pele tipo "casca de laranja"?

Com a chegada da Primavera começamos vestir roupas mais leves e a expor mais o nosso corpo. 
As saias e os biquínis ou fatos de banho são algumas das peças que gostamos de vestir e que 
põem a descoberto as nossas pernas. Se sente algum constrangimento em expor as suas pernas 
por sofrer da tão indesejada pele tipo "casca de laranja", a celulite fibrosa, na Clínica IN temos a 
solução para eliminar este tipo de celulite e devolver-lhe a confiança perdida.

O Spherofill Cell uma inovadora nova máquina de dissolução de celulite está disponível na Clínica 
IN, a única em Portugal que dispõe desta avançada tecnologia.

Como funciona o Spherofill Cell:

A técnica envolve radiofrequência minimamente invasiva para dissolver a celulite e a injeção de 
um gel de mesoterapia que consiste em ácido hialurônico, colagénio e enzimas ativadoras.

Este dispositivo médico de última geração funciona via Radiofrequência da seguinte forma: 
  • Anestesia: injeção local de lidocaína
  • Número de sessões: três sessões
  • Mecanismo de ação:
  1) Físico: aplicação de radiofrequência sob a pele para dissolver a fibrose e a celulite
  2) Mecânico: destruição da fibrose manualmente com sonda sob a pele
  3) Químico: injeção de um gel de mesoterapia feito de ácido hialurónico, enzimas ativadoras e 
colagénio para dissolver ainda mais a celulite e preencher a covinha / círculo

O efeito dura 2-3 anos, desde que sejam mantidos um estilo de vida e alimentação saudável.

A Clínica IN adotou todos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos pa-
cientes 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 
estado de emergência.
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