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O segredo

das beldades
O mais completo tratamento contra
celulite do mundo chega ao ES
Recém-chegada do Congresso Mundial
de Medicina Estética, a médica Patrícia
Friço traz uma novidade para as capixabas: o aparelho Velashape II, três vezes
mais potente do que sua versão anterior. Já consagrado entre famosas como
Cláudia Leitte, Angélica e Carol Castro,
o equipamento promete reduzir as celulites e modelar o corpo.

O tratamento

Patrícia explica que o Velashape II é o que
existe de mais completo no mercado para
esculpir o corpo, pois une em um só aparelho quatro funções: Luz Infravermelha
(IV), que aquece o tecido a uma profundidade até 5 mm; Radiofrequência Bipolar
(RF) que aquece o tecido a uma profundidade entre 2 e 20 mm; mecanismo de
vácuo, que permitem dirigir precisamente
a energia para o tecido; e massagem, que
ajuda na drenagem dos líquidos.

Há cinco anos no mercado, o VelaShape
já foi utilizado por mais de 3,5 milhões
de pessoas em todo o mundo. Primeiro
equipamento médico com certificação
do FDA e CE, é considerado o melhor
para redução da celulite e circunferência.
“Trata-se de uma máquina top de linha,
produzido por uma indústria reconhecida mundialmente por sua qualidade. Estamos trazendo em primeira
mão para as capixabas”, destaca
Patrícia, responsável pela clínica
Unique Laser.

“O Velashape II conseguiu unir as quatro tecnologias mais utilizadas em tratamentos estéticos corporais, potencializando as ações ao trabalhá-las simultaneamente. O resultado é realmente muito bom”, garante.

O tratamento é muito simples e indolor.
São realizadas, ao todo, seis sessões de 20
minutos, uma vez por semana. Podem ser
trabalhadas diversas áreas do corpo, como
glúteos, culote, interno da coxa, abdômen
e braço. Segundo Patrícia, logo na primeira sessão já é possível notar resultado.
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Segundo a médica, o equipamento permite diminuir a celulite de um a dois
graus. Ele também tonifica os músculos,
ajudando a diminuir medidas e a modelar o corpo. Por esse motivo, é altamente
recomendado na recuperação pós-parto.
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