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Quan començar amb
tractaments estètics?
Quan començar amb els tractaments mèdic estètics, infiltracions amb l'àcid hialurònic, vitamines, farciments...? Sóc
massa jove o ja no val la pena a la meva edat? Si comences
has de continuar sempre o sinó del contrari quedarà tot pitjor que abans de començar? Els preus són prohibitius? Cada
quan s´hi ha d'anar? On?
Aquestes són les preguntes més freqüents en la consulta
mèdica.
No hi ha una edat concreta per començar. Des dels 18 anys
fins als 99 o més, es poden fer tractaments per millorar la
turgència, hidratació, volums facials, arruguetes etc…
Cal estar ben assessorada, comptar amb la complicitat del
teu metge i estar segura del tractament, sense pressa. La
personalització de la visita, explicar molt bé en què consisteix
i que es pugui formular tot tipus de preguntes és la clau per
arribar a un consens a l'hora de decidir què fer i aconseguir
els resultats desitjats. Cada quan dependrà del tipus de pell,
resposta individual i disponibilitat del pacient. No implica la
necessitat de continuar.
Si fem per exemple un tractament d'àcid Hialurònic infiltrat
per hidratar, regenerar i millorar l'elasticitat de la pell, i no el
repetim, la nostre pell no perdrà de cop el que li hem aportat,
sinó que seguirà amb el seu procés natural d'envelliment però
amb un extra d'aigua, sempre des d'una millor preparació.
La utilització de productes d'alta qualitat garanteixen i minimitzen riscos, així com una bona tècnica i una acurada prescripció. La medicina estètica i la cirurgia plàstica es situen
entre els tractaments convencionals d'estètica, de manera
que quan amb la primera no és suficient i no volem passar
pel quiròfan (les tècniques mínimament invasives tenen cada
vegada millors resultats), podem continuar amb la nostre
activitat diària i amb uns costos molt més assequibles.
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