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Clínica Nexus, la primera de l’Estat espanyol i la tercera 
d’Europa 

 
• El referent de medicina estètica a Lleida ha estat el pioner a oferir als 

seus pacients els avantatges i els beneficis del revolucionari làser 
Picosure®. Mitjançant aquest sistema s’aconsegueix eliminar tatuatges i 
lesions pigmentades de la manera més eficient i més indolora.  
 

Lleida, 12 d’abril de 2017 
Seguint la seva habitual línia de ser un referent tecnològic en l’àrea Dermoestètica, 
Clínica Nexus ha estat la primera de l’Estat espanyol i la tercera d’Europa a 
incorporar la longitud d’ona de 1.064 nanòmetres amb el làser de picosegons 
PicoSure® i a disposar de tot el ventall terapèutic que ofereix aquest incomparable 
làser, considerat unànimement la fita tecnològica més important dels darrers 20 
anys en el camp de la fototeràpia. La nova longitud d’ona, indicada per al tractament 
de tatuatges foscos i lesions pigmentades dèrmiques i epidèrmiques en pacients 
amb fototipus alts, s’uneix a la de 755 nm, inigualable per tractar tatuatges de tots 
els colors i lesions pigmentades en fototipus més baixos, i a la de 532 nm, ideal 
per esborrar els tatuatges de color vermell, taronja i 
groc. Amb aquest “triangle tecnològic” no només es 
cobreix tot l’espectre de colors per a l’eliminació de 
tatuatges, sinó que s’assoleix la màxima eficàcia en el 
tractament de lesions pigmentades en qualsevol fototipus, 
la qual cosa permet, en aquest àmbit, una versatilitat 
clínica sense límit. 
 
Amb aquesta sonada incorporació, que coincideix amb 
l’ampliació recent d’instal·lacions, de més de 2.000 m2, 
Clínica Nexus reafirma el seu lideratge en el sector i es 
consolida com un dels màxims exponents nacionals i 
internacionals en l’àmbit de la medicina estètica i la teràpia 
amb làser. 
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Més informació:  
Direcció: Montse Monjo (montse.monjo@grupnexus.com)  
Comunicació: Laia Viudez (laia.viudez@vimela.es)  
Tel. 973 279 810 (info@grupnexus.com) 
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