
TRACTAMENTS MEDICOESTÈTICS POSTESTIU

Eliminació de tatuatges
Amb el làser PicoSure©, podem elimi-
nar tot tipus de lesions pigmentades, 
independentment de la causa (hormo-
nal, edat, sol…), i tatuatges, de tots els 
colors, incloent-hi els residuals i recal-
citrants. Tot plegat, d’una manera molt 
efectiva i sense efectes secundaris.
PicoSure© deu la seva efi càcia inigua-
lable al fet d’emetre polsos ultracurts 
en bilionèsimes de segon, la qual cosa 
li permet actuar principalment mitjan-
çant un efecte fotomecànic en compte 
del fototèrmic que utilitzen els làsers 
tradicionals, o per dir-ho més plane-
rament, actuar selectivament sobre la 
seva diana (melanina o tinta) per frag-
mentar-la en minúscules partícules en 
lloc d’escalfar-la. Aquest fet comporta 
un nombre de sessions menor, un res-
pecte total sobre la pell circumdant, la 
utilització de menys quantitats d’ener-
gia (i, per tant, més comoditat per al 
pacient), la possibilitat de tractar tots 
els fototipus de pell i obtenir també, 
gràcies a la seva extraordinària selecti-
vitat, més aclariment.
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Biorevitalització cutània
Es tracta d'infi ltracions dèrmiques de microdipòsits d’àcid 
hialurònic i còctels vitamínics amb els quals aconseguim 
una millora de totes les propietats de la pell (aspecte, hidra-
tació, elasticitat, to i textura) i alhora protecció enfront dels 
radicals lliures, 
L’àcid hialurònic emprat s’obté biotecnològicament (no és 
d’origen animal) i es troba estabilitzat. Aquestes caracterís-
tiques converteixen aquest tractament en un mètode molt 
segur i de llarga durada.
Gràcies a les propietats inherents de l’àcid hialurònic, acon-
seguim:
 Hidratació de tot tipus de pell i millora de la funció 
d’hidroreserva. Aquesta funció avui sabem que es co-
mença a reduir abans dels 30 anys i s’accentua de mane-
ra notable entre els 45-50 anys, amb el climateri.

 Millora de totes les propietats de la pell: aspecte, 
elasticitat, to i textura.

 Protecció davant els radicals lliures, especialment 
abans i després de l’exposició solar, fet que converteix 
aquest tractament en quasi imprescindible abans i/o des-
prés de l’època estival.

La tardor, també, és el moment idoni per començar amb 
tots aquells tractaments que no eren compatibles amb l’ex-
posició solar (com l’eliminació de taques i tatuatges, l’elimi-
nació de varius i altres lesions vasculars, o la depilació làser 
mèdica), ja que la majoria d’aquests tractaments consten de 
4 a 5 sessions, amb intervals entre ells de 2 mesos, per la 
qual cosa de mitjana són 9 mesos, i és ideal fer-ho coincidir 
amb el curs escolar.

Tractaments 
medicoestètics 
postestiu
Arribats a la tardor, és el moment de 
realitzar els tractaments medicoestètics 
que ens permetran contrarestar els 
efectes indesitjables que ha causat 
el sol a la nostra pell durant l’estiu. 
A continuació us presentem els 
tractaments més innovadors i efectius 
per aconseguir-ho: Eliminació varius làser

Cynergy, la plataforma vascular més evolucionada del món, consta 
d’un làser de colorant polsat i un làser de Neodimi Yag que poden 
ser emesos de manera seqüencial per eliminar de manera efectiva 
lesions vasculars facials com cuperosi, rosàcia, telangièctasis, ta-
ques vasculars de naixement, etc. 
Per altra banda, aquest làser, també  aconsegueix eliminar les va-
rius amb grans resultats mitjançant la teràpia fotodinàmica, el pro-
cediment del qual combina l’escleroteràpia química  amb la plata-
forma vascular Cynergy.

Depilació làser Mèdica
La depilació làser mèdic d’avantguarda de Clínica Nexus, amb 10 
sistemes diferents, permet personalitzar al màxim cada tractament 
i aconseguir així un resultat 10.  Tots ells aprovats per l’FDA com 
de resultat permanent, absència d’efectes secundaris i Certifi cat de 
Seguretat del Servei Tècnic Ofi cial.
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varius amb la 
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Vascular
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