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UN DIAGNÒSTIC
DE L’EDAT FACIAL
Els professionals de
Policlínic Terrassa abans
de fer qualsevol
tractament de la pell fan
una entrevista prèvia a
la persona per trobar la
solució més adequada.
Volem convidar-vos a
rebre la tardor amb
positivitat, i res millor
que amb un regal. Per
això durant tot el mes
podreu gaudir d’un
diagnòstic de l’edat fa-
cial gratuït, premissa
imprescindible per saber
com ens veuen els
altres, en quin punt
som i què podem
millorar o potenciar de
la nostra bellesa natural.
Per això compten amb
tecnologia i aparatolo-
gia d’última generació, a
més de professionals
que amb la seva
experiència ens assesso-
raran amb objectivitat.
(Foto: Nebridi Aróztegui)
■ Policlínic Terrassa,
Plaça del Doctor
Cadevall, 2.
Telèfon: 93 788 84 45

PROFESSIONALS
EXPERTS EN TERÀPIES
AVANÇADES
El centre de medicina
estètica Cemu, que
dirigeix el doctor Miquel
Utset, ja fa temps que
compta amb un equip
experimentat en
tractaments per la
bellesa de la pell. Un
d’aqueste experts és la
doctora Marga Muñoz,
acredita en medicina
estètica. En aquesta
clínica del Vapor Gran
treballen en la lluita
contra l’envelliment de
la pell amb les millors
teràpies. “Som
conscients que la pell
canvia a mesura que
envellim. Observem que
les primers arrugues,
algunes taques per
l’edat i els símptomes de
sequedat de la pell
s’accentuen. La pell
també es fa més prima i
perd greix”, comenta la
doctora. Foto: cedida.
■ CEMU - Centre
Mèdic Utset. Plaça
del Compte Guifré, 1
Telèfon: 93 788 53 95

Consells a tenir en
compte per protegir-la
i cuidar-la a la tardor
La tardor és l’època més apropiada per rehidratar, revitalitzar i rejove-
nir la pell, que durant dos mesos ha estat exposada als excessos de l’es-
tiu. És moment de visitar un especialista i, al mateix temps, tenir ben
present aquest decàleg de consells per posar-los en pràctica:

1. Plus d’hidratació. Cal utilitzar a diari cremes hidratants amb excipi-
ents més greixosos que a l’estiu, amb l’excepció d’aquelles persones
que tenen acne.

2. Protegir-la del sol. Tot i que durant els mesos de fred abriguem la
pell amb roba les zones de la cara, coll i mans han estar protegides
amb filtres solars de 50+ per evitar els efectes del sol amb l’envelli-
ment i sequedat de la pell. També hi ha hidratants amb factors de pro-
tecció.

3. Fer una visita al dermatòleg. A partir del setembre és un bon mo-
ment per demanar consulta a un dermatòleg i revisar els nostre estat
de la pell, si han aparegut noves taques i quins tractaments poden se-
guir.

4. Controlar la temperatura de la dutxa. Per protegir la capa externa
de la pell és convenient no abusar de l’aigua molt calenta a la dutxa, ni
sabons agressius.

5. Prevenir la psoriasi i la dermatitis atòpica. El fred empitjora malal-
ties de la pell com la psoriasi o la dermatitis atòpica i seborrèica. Cal
anar al dermatòleg per iniciar un tractament precoç per evitar que
apareguin molèsties.

6. Si practiqueu esport o treballeu a l’aire lliure. És important no bai-
xar la guàrdia i seguir utilitzant filtres de protecció.

dels teixits i es fa amb medica-
ments homeopàtics amb àcid
hialurònic i vitamines.

Es tracta d’un ampli arsenal
terapèutic per aconseguir repa-
rar la nostra pell, disminuir o
eliminar arrugues incipients i
recuperar la fermesa i el volum,
millorar la tonicitat cutània i el
seu despenjament d’una ma-
nera preventiva. Actua sobre

arrugues poc profundes.
Els implants facials, d’altra

banda, permeten la correcció
de tot tipus d’alteracions cutà-
nies, ja sigui arrugues, solcs o
cicatrius. També permeten re-
modelar certes zones facials
(pòmuls, mentó, llavis o nas)
En aquest tipus de tractaments
la substància més utilitzada és
l’àcid hialurònic. Depenent

d’on s’implanti, els seus efectes po-
den durar de 12 a 18 mesos. Des de
Cemu expliquen que el procés
consisteix en una injecció, amb xe-
ringa i agulla molt fina, i normal-
ment només cal posar-se crema
anestèsica tòpica local, mitja hora
abans de procedir a l’implant.

Es necessari que aquest tracta-
ment el realitzi un metge especia-
litzat i amb experiència, ja que
cada problema té una tècnica es-
pecífica d’utilització.

“L’àcid hialurònic, a més d’om-
plir el solc o arruga pertinent, tam-
bé aporta un plus de vitamines i ai-
gua a la pell millorant el seu aspec-
te notablement”, descriuen.

FACTORS DE CREIXEMENT PLAQUETAR
El col·lagen i l’elastina són les fi-

bres que mantenen la flexibilitat
de la pell. A mesura que envellim,
es debiliten. La pell s’aprima do-
nant una aparença menys suau.
Per combatre aquests efectes s’uti-
litzen els Factors de Creixement
Plaquetar, que estimulen les cèl·lu-
les encarregades de reparar els tei-
xits i per tant aconsegueixen un
notable efecte reparador i regene-
rador sobre la pell. “Aplicant una
major concentració d’aquests FCP

sobre una zona en concret acon-
seguim un major efecte regenera-
dor sobre la pell i millors resultats
de rejoveniment”, afegeixen des del
Centre Mèdic Utset.

LA HIDROREESTRUCTURACIÓ I LA
LLUM IPL A CLÍNICA OPCIÓN MÈDICA
També trobareu els tractaments
adequats a les necessitats de la
vostra pell al centre egarenc de Clí-
nica Opción Médica, una xarxa de
centres especialitzats en cirurgia
plàstica, medicina estètica i trac-
tament de l’obesitat. La Llum Pol-
sada IPL, la Hidro-Reestructuració
i el mètode Thermacool són les
tres tècniques que recomanen més
a la tardor.

La llum IPL elimina petites ta-
ques en la pell i rejoveneix el seu
aspecte. És un tractament segur i
eficaç per unificar el to de pell i
aportar joventut i lluminositat. Mi-
llora eficaçment els signes visibles
de l’envelliment cutani.

La Hidro-Reestructuració és el
més nou que ha arribat a aquesta
clínica per hidratar en profunditat
la pell. Aquest tractament mèdic-
estètic “es basa en l’aplicació de
l’àcid hialurònic per hidratar i re-
estructurar el teixit dèrmic a través
de microcànules, la qual cosa per-
met obtenir múltiples avantatges
sobre la clàssica tècnica d’injecció
amb aigua”, expliquen des de la
Clínica Opción Médica. “Està indi-
cat per a cara, coll, escot o mans, i
els seus resultats són molt satisfac-
toris”, afegeixen.

Per allisar, remodelar i rejovenir
la pell corporal recomanen el trac-
tament de radiofreqüència capa-
citiva (CRF) Thermacool. Una tèc-
nica que estimula i promou la for-
mació de col·lagen de les capes
més profundes de la pell ◗

És moment de reparar
i regenerar la pell
en profunditat per
millorar i recuperar la
seva bellesa després
dels excessos de l’estiu.

BREUS

El primer Dia Internacional
de la Medicina Estètica
■ “L’estètica des de l’ètica, perquè la salut és bella i
la bellesa és sana” és el lema que ha defensat
Espanya en el primer Dia Internacional de la
Medicina Estètica, institucionalitzat per a cada
6 de setembre. Un dia que la setmana passada van
commemorar 27 països integrats a la Unió
Internacional de Medicina Estètica. La principal
missió és la de “sensibilitzar els ciutadans sobre
aquesta disciplina mèdica, que aporta benestar i
actua en benefici d’una vida saludable”, segons
explica la presidenta de la Societat Espanyola de
Medicina Estètica, la doctora PetraVega, natural
de Terrassa. Espanya registra un total de 3.560
centres d’aquesta especialitat que han atès el 23%
de la població espanyola, segons un estudi.

Con Urban White,
manchas... ¡las justas!

Las manchas de la piel son una de las in-
quietudes estéticas más comunes. Para
prevenir que no salgan más en vera-

no y tratar las que ya tenemos, debemos in-
sistir en hacer una buena prevención y pro-

tección. Así luciremos una tez uni-
forme y radiante. Skeyndor se ha
basado en activos clarificantes que
actúan directamente en el corazón
de las células productoras del color,
los despigmentantes biológicos, para
crear su nueva línea Urban White.
Frente a otros despigmentantes no
biológicos, este nuevo tratamiento
actúa tanto sobre las manchas cutá-

neas derivadas del sol y la edad
(pigmentación inducida) como
sobre el tono natural de la piel
(pigmentación ge-
nética o constituti-

va), consiguiendo un
aclarado gradual del mismo. La lí-
nea cuenta con 3 fases:
1. EXFOLIAR. Tratamiento
profesional Dermapeel.
2. ACLARAR. Kit Clarificante
Advance Urban White.
3. MANTENER. Tratamiento
en casa.

TRATAMIENTO EN CASA. Para
prolongar los resultados estéti-
cos conseguidos en cabina pro-
fesional, Skeyndor propone una
amplia gama de productos
orientados a renovar la piel y
unificar el tono no sólo del ros-
tro, sino también de zonas espe-
cíficas como las manos. La gama
se compone de cinco productos:
Mousse Renovadora, Factor
Protección Urbana, Crema Re-
paradora Día, Serum Renova-
dor Noche, Crema Específica

Manchas, Crema Reparadora de Manos y Pol-
vo Compacto Matificante.
SOLO EN CENTROS DE ESTÉTICA
Localizador de centros SKEYNDOR:
wwww.skeyndor.com/tiendas

Consejos de belleza
Los productos de Skeyndor

Serum
renovador
de noche.

Crema
para
manchas.

Reparadora
de día.

MUSIETO
Resaltado

MUSIETO
Resaltado

MUSIETO
Resaltado


