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O QUE É

Tratamentos com uso de laser possuem grande 
versatilidade de aplicações e apresentam ótimos 
resultados. São métodos  especialmente interessantes 
para o rejuvenescimento da pele, tornando essa 
tecnologia nos tratamentos dermatológicos bastante 
popular.

Com foco no estímulo da produção de colágeno 
pela pele, e podendo ser utilizado em uma série 
de aplicações distintas, o laser CO2  fracionado é 
oferece resultados seguros e pode ser utilizado 
em diversas áreas do corpo, como mãos, 
braços, colo, pescoço e face, dentre outras 
regiões.

COMO FUNCIONA

INDICAÇÕES

O tratamento com laser CO2 fracionado gera 
múltiplas colunas de calor na pele, cercadas por 
ilhas de pele intacta, o que estimula uma 
cicatrização mais rápida e segura. Dessa forma o 
corpo produz um tecido novo e saudável, o que 
auxilia na redução ou eliminação das imperfeições.

Como o laser CO2 possui grande afinidade com a 
água presente nas células da pele, é rapidamente 
absorvido por elas, fazendo com que se aqueçam 
e sejam vaporizadas. Esse processo permite a 
regeneração celular e retração do tecido, 
diminuindo a flacidez e os sinais de 
envelhecimento.

Isso faz com que o tempo de recuperação da pele 
seja menor do que no tratamento tradicional com 
o chamado laser CO2 integral, permitindo ao 
paciente retornar às atividades diárias mais 
rapidamente e sem complicações.

Tratamento da pele.

Clareamento de manchas.

Tratamento de rugas.

Tratamento de estrias.

Pode ser realizado junto com a cirurgia de face, 
no centro cirúrgico, proporcionando melhores 
resultados.

PRINCIPAL VANTAGEM


