REJUVENESCIMENTO FACIAL
NA FISIOGASPAR.
RÁPIDO, INDOLOR E EM SEGURANÇA
COM O DR. RUI LEITÃO.

Procedimentos Dermo-Estéticos:
Fios Tensores - Lifting

FIOS TENSORES - LIFTING
O QUE SÃO OS FIOS E EM QUE SITUAÇÕES DEVEM SER UTILIZADOS?
São ﬁos reabsorvíveis (depois de implantados desfazem-se progressivamente) em tudo parecidos com as linhas de sutura,
mas que contêm pequenos cones ou pequenas reentrâncias (barbelas) ao longo do seu comprimento.
Estes cones ou barbelas aderem aos tecidos, tracionando-os na direção desejada promovendo a sua elevação e ou
aumento de tensão (efeito tensor por ação mecânica inicial). Ao passo que se vão desfazendo, os ﬁos libertam substâncias
que induzem o aumento de colagénio na derme o que prolonga a ação dos ﬁos após a sua reabsorção (efeito por bio
estimulação).
Os ﬁos faciais são usados fundamentalmente no tratamento da ﬂacidez facial e cervical, efeito conseguido através da
tração e sustentação e consequente «elevação» dos tecidos.
Os ﬁos faciais estão indicados nas pessoas com ﬂacidez da face e/ou pescoço, ligeira a moderada. Nas pessoas com
pouco tecido adiposo por baixo da pele e ainda nas que as rugas dinâmicas (de expressão) são predominantes, a técnica
tem de ser utilizada com precaução.
Os homens são excelentes candidatos à colocação de ﬁos para melhorar a ﬂacidez de forma rápida e pouco invasiva.
Nos casos de ﬂacidez moderada a grave a indicação, em regra, é para um lifting cirúrgico.

O PROCEDIMENTO E OS RESULTADOS.
O procedimento é aplicado sob anestesia local, procedimento quase indolor. Consiste na colocação debaixo da pele
dos ﬁos usando agulha muito ﬁna. Não há cortes nem pontos apenas pequenos orifícios, através dos quais os ﬁos são
colocados através da pele. O procedimento é realizado em meia hora a 45 minutos.
O resultado é imediato e natural, melhorando ao ﬁnal de 2 a 4 semanas à medida que os ﬁos se vão integrando no interior
da pele, ﬁcando a fazer parte da sua estrutura, como que se fossem uma “rede” natural de suporte.
Após procedimento 1 a 2 dias de evicção social; pode causar pequenas irregularidades ou pregas na pele da face entre 2
a 4 semanas.
O contorno da face melhora, o rosto ﬁca mais deﬁnido e a pele mais toniﬁcada não existindo alterações da dinâmica facial
nem efeito de “preenchimento” ou “repuxamento”.
Podem colocar-se mais ﬁos para obter graus de correção adicionais ou tratar outras zonas com ﬂacidez, mas geralmente
não se repetem na mesma área antes de passar um ano.
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TRATAMENTOS COMPLEMENTARES.
A colocação de ﬁos é perfeitamente compatível com outros procedimentos de rejuvenescimento facial e cervical podendo
mesmo ser realizados em simultâneo, tais como a hialoestrutura facial, os injetáveis ou as vitaminas.
Marcar consulta ou solicitar informações:
Consultas - 2ªf. das 17h45 às 19h15
(+351) 217 279 000 | ﬁsiogaspar@ﬁsiogaspar.pt | www.ﬁsiogaspar.pt
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Morada
Avenida Estados Unidos da América, 2C
1700-174 Lisboa

Coordenadas GPS
Latitude 38°44’57.0”N
Longitude 9°07’54.0”W

Proximidades
Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) 1km (3 min)
Autocarros da Carris – 749 e 717
Metro Linha Verde – Areeiro ou Roma
Comboio – Estação Roma-Areeiro

Telefone
00351 217 279 000
www.ﬁsiogaspar.pt
ﬁsiogaspar@ﬁsiogaspar.pt
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