LLISTAT DE PREUS

CONSULTA INICIAL
Durada: 30 minuts
Preu: gratuïta
Tots els clients nous necessiten consulta inicial prèvia a qualsevol tractament, on es
pren la història mèdica rellevant, i es comenten detalls, riscos i possibles resultats del
tractament. La majoria de tractaments es poden fer el mateix dia de la consulta (Botox,
injeccions de hialurònic, etc.), però el metge no pot assegurar que el pacient és candidat
adient pel tractament sense haver fet la consulta detallada.

BOTOX
Durada: 30 minuts
Preus: Des de 150 euros
La toxina botulínica (hi ha diferents noms comercials, però normalment es coneix com a
Botox®) és una medicació de prescripció que, injectada per un metge amb experiència i
formació acreditada, produeix una relaxació del muscles facials i millora visiblement les
arrugues del front, de entre les celles, al voltant dels ulls, coll, etc. S’utilitza també com
a tractament preventiu, per frenar l’aparició dels signes d’envelliment.

INJECCIONS ÀCID HIALURÒNIC
Durada: 30-40 minuts
Preus: Des de 250 euros
Les injeccions d’àcid hialurònic són el producte més efectiu, segur i eficaç per tractar
arrugues facials i donar volum als llavis. El tractament consisteix en injectar petites
quantitats d’àcid hialurònic (AH) en la dermis de la zona a corregir o augmentar.

TRACTAMENT COMBINAT (botox i àcid hialurònic)
Durada: 45 minuts
Preu: 350 euros
Combinació d’injectables per assolir una millora estètica general a un preu assequible.
El metge fa una valoració individual de la cara del pacient, i tracta les zones que més ho
necessiten amb injeccions d’àcid hialurònic i de botox.

MESOTERÀPIA FACIAL (vitamines i oligoelements)
Durada: 30 minuts
Preu: 200 euros
La mesoteràpia facial és un tractament específic per a cara, coll, escot i mans, a base de
microinfiltracions d'àcid hialurònic en combinació amb vitamines i oligoelements d'alt

poder regenerant, com el silici orgànic. Les injeccions de mesoteràpia ajuden a
combatre els efectes dels radicals lliures, frenant els signes d'envelliment. Les sessions
de mesoteràpia facial solen realitzar-se cada 3 o 4 setmanes, depenent de les necessitats
de cada pell, i els seus efectes són immediats, resultant en disminució vivible de les
arrugues i un increment en la fermesa i elasticitat de la pell.

DERMAROLLER
Durada: 45 minuts
Preus: Des de 200 euros
L’ús del dermaroller és ideal pel tractament no quirúrgic i no ablatiu de varies
afectacions de la pell , tals com envelliment (arrugues, estries), cicatrius (acne, cirurgia,
ferides antigues) i problemes de pigmentació.
Després d’aplicar anestèsia local per mitjà d’una crema de lidocaïna, s’utilitza un rodet
mèdic estèril (conegut com Dermaroller) que conté unes 200 agulles finíssimes, i que
produeixen gran quantitat de canals microscòpics a nivell de la dermis profunda.
Aquesta “ferida controlada” estimula l’organisme a sintetitzar col·lagen per reparar la
pell. Els resultats poden durar 5-10 anys, o més.

DERMAPEN
Durada: 45 minuts
Preus: Des de 200 euros
L’ús del dermapen és pel tractament no quirúrgic de cicatrius, arrugues i línies facials
en zones difícils d’accedir, com sota els ulls o sobre el llabi superior
Després d’aplicar anestèsia local per mitjà d’una crema de lidocaïna, s’utilitza un
aparell electrònic que produeix gran quantitat de canals microscòpics a nivell de la
dermis profunda. Aquesta “ferida controlada” estimula l’organisme a sintetitzar
col·lagen per reparar la pell. Els resultats poden durar 5-10 anys, o més.

TRACTAMENT PER A LA SUDORACIÓ EXCESSIVA (Hiperhidrosi)
Durada: 30 minuts
Preus: 175 euros per aixella
Injeccions en la pell d’una medicació de prescripció que, injectada per un metge amb
experiència i formació acreditada, produeix una reducció visible de la sudoració en les
zones tractades. Els resultats poden durar de 4-6 mesos fins a un any.

