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Rostos esticados artificialmente 
estão totalmente fora de moda! 

Hoje em dia, a tendência é a procura 
por tratamentos estéticos que tragam 
resultados mais naturais.

Tendências
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Esteticamente Natural
Neste último ano, a grande evolução nos tratamentos estéticos trouxe avanços 
não só tecnológicos, mas na concepção de beleza.  Acredita-se, atualmente, 
que existam tratamentos diferenciados para cada indivíduo, que proporcionam 
resultados naturais, porém impactantes, permitindo ao paciente uma versão 
esteticamente mais bonita de si.

Manter uma aparência saudável melhora a qualidade de vida, tanto no trabalho 
quanto para as relações pessoais.  A procura por procedimentos estéticos passou 
a fazer parte do hábito de quem procura bem estar e quer sentir-se bem 
consigo mesmo.
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NESTE EBOOK
ABORDAREMOS O QUE A APLICAÇÃO DO

PODE FAZER PARA VOCÊ!

FIO DE SUTURA
SILHOUETTE
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Fios de Sutura Silhouette
É uma inovação tecnológica, que se apresenta na forma de fios com cones 
absorvíveis, fabricados nos Estados Unidos. 

O fio de sutura Silhouette é um tratamento único, pois permite a redefinição 
do contorno facial e do pescoço, com melhora do volume e redução de rugas 
através de um tratamento rápido e simples, sem necessidade de cirurgia. 
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Resultados
Efeito lifting (levantamento da pele) imediato logo após a aplicação.

Um efeito regenerativo na pele, com melhora na hidratação e vitalidade da mesma.
Esse se deve às propriedades únicas do fio, produzido com ácido polilático. 
Após a aplicação da sutura, o ácido polilático começa a agir nas camadas mais profundas 
da pele, o que melhora a composição do colágeno e elastina, que, por sua vez, melhora 
a qualidade da pele.
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4 MESES APÓSANTES

ANTES DEPOIS

2 ANOS APÓS ANTES 2 MESES APÓS

Resultados

ANTES DEPOIS
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ADQUIRA O

na Clínica Bergmann!

FIO DE SUTURA
SILHOUETTE

Para você aproveitar, preparamos uma promoção 
para você que baixou nosso ebook!
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Ligue (51) 3061.1593
e confira!

Estaremos abertos nesse sábado (23/5) 
até às 20hs e domingo (24/5) das 9 às 18hs

Agende já sua consulta!


