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a tardor ja tru-
ca a la porta i
ben aviat arri-
barà el fred. Per
tant, ara és un

bon moment de fer una visita
a un especialista de la pell, re-
visar el seu estat després de
l’estiu i cuidar-la amb algun
tractament per esborrar les
conseqüències de la radiació
solar, ja sigui en forma de no-
ves taques o arrugues.

A la tornada de les vacances
és imprescindible regenerar i
reparar la pell en profunditat
així com restaurar els seus ni-
vells òptims de defenses per
afrontar els rigors de l’hivern.
Els raigs UV, la sal marina, el
clor, el vent i els canvis de tem-

peratura han deixat petjada a
la nostra pell. Els efectes de les
radiacions ultraviolades ens
produeix una alteració dels fac-
tors d’hidratació i fan disminu-
ir el gruix de la nostra pell. Ara,
per tant, és el moment ideal per
fer tots aquells tractaments que
ens permetran la reparació cu-
tània i que són incompatibles
amb l’exposició solar.

DERMOABRASIÓ I MASCARETA,
A POLICLÍNIC TERRASSA
Un dels centres mèdics on tro-
bareu la solució ideal per a la
vostra pell és el Policlínic Ter-
rassa, amb seu a la plaça del
doctor Cadevall, 2. En aquest
centre tracten taques, hidrata-
ció, arrugues, marques, porus,
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MEDICINA ESTÈTICA

La pell
Ara toca una
cura de bellesa

evitar cirurgies i donar qualitat
de vida. Però això ha d’anar
acompanyat de les millors te-
ràpies per prevenir i evitar l’en-
velliment cutani, des d’un punt
de vista estètic, tant per millo-
rar, hidratar i donar lluminosi-
tat, com per sentir-nos bé amb
nosaltres mateixos”, indica el
doctor Miquel Utset, director
mèdic de Cemu.

flacciditat, textura, lluminosi-
tat, acne i altres lesions cutàni-
es. En funció de l’estat de la
pell, l’edat i el grau de fotoen-
velliment cutani els professio-
nals de Policlínic Terrassa us
proposen una solució per al
vostre cas particular.

Cal que organitzeu la vostra
agenda i destineu una part del
temps a tenir bona cura de la
vostra pell. A Policlínic Terras-
sa han dissenyat dos packs de
tractaments per a després de
l’estiu. Tots dos poden combi-
nar-se i són pensats per repa-
rar els efectes del sol, l’agent ex-
tern que més perjudica i enve-
lleix la nostra pell.

Un dels tractaments consta
de dermoabrasió amb punta
de diamant i d’una mascareta
hidratant. La dermoabrasió és
un peeling mecànic que exfo-
lia la pell estimulant la creació
de noves cèl·lules i aconseguint
un efecte rejovenidor. Les pun-
tes de diamant són de diferent
gruix, per treballar més suau en
pells delicades i més abrasiu en
taques, cicatrius i pells amb ce-
ratosi.

L’altra proposta consisteix en
una sessió d’oxigenoteràpia fa-
cial. Existeix un paral·lelisme
entre el procés d’envelliment i
el descens de nivells d’oxigen
en les cèl·lules de la pell, sent
l’oxigen un dels cinc elements
imprescindibles per a la vida.
Amb una sessió de oxigenote-
ràpia aconseguim una pell més
vital, reafirmada, uniforme en
el to i elàstica. El resultat té un
efecte flaix i és immediat, se-
gons expliquen els especialis-
tes en medicina estètica de Po-
liclínic Terrassa.

PEELINGS, MESOTERÀPIA I FACTORS
DE CREIXEMENT, A CEMU
Una altra de les clíniques que
treballen en la lluita contra l’en-
velliment, tant del nostre orga-
nisme com exterior, és el Cen-
tre Mèdic Utset - Cemu. “Ens
preocupa que els nostres paci-
ents gaudeixin de les millors te-
ràpies per frenar les malalties,

rugues, millorar cicatrius
d’acne o varicel·la, i descolorir
o eliminar taques. També s’uti-
litzen en dermatologia clínica
per al tractament de patologi-
es cutànies.

També és convenient fer-se
ara una rehidratació amb me-
soteràpia facial. Els especialis-
tes de Cemu indiquen que
s’aconsegueix l’estimulació

Un dels tractaments que pro-
posen per a la tardor són els pe-
elings. L’exfoliació en dermato-
logia és el procés per aconse-
guir una renovació cel·lular de
la pell mitjançant una acció
química per eliminar les cèl·lu-
les mortes de l’epidermis. Des
de Cemu recorden que s’usa
per millorar l’aspecte de la pell
danyada pel sol, disminuir ar-
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