LÍFTING AMB ULTRASONS: REJOVENIR DE MANERA
NATURAL I SENSE PASSAR PER QUIRÒFAN
El nou sistema Ultherapy estimula la producció de col·lagen i tonifica la pell per combatre, en una
sola sessió, la flacciditat de la cara, del coll i de l'escot sense cirurgia
És un dels últims tractaments oferts per l’IMO, que aposta per tècniques mínimament invasives per
rejovenir la mirada i el rostre amb totes les garanties per a la visió

Barcelona, 17 de setembre de 2015./ El Departament d'Estètica i Rejoveniment Oculofacial de l'IMO
ha incorporat recentment un nou sistema de lífting no quirúrgic: Ultherapy. Aquest tractament, que
en menys d’un any s’ha convertit en una opció de referència en països com els Estats Units,
aconsegueix un doble efecte d’espectaculars resultats estètics mitjançant la calor d’ultrasons
focalitzats: per una banda, provoca una contracció cutània instantània que tensa la pell de manera
natural i, per l’altra, estimula la producció de col·lagen (una proteïna essencial per a la salut i la
qualitat dels teixits en reforçar-los i dotar-los de fermesa).
Segons explica la Dra. Luz María Vásquez, especialista en estètica oculofacial de l'IMO, l’avantatge
d’Ultherapy davant d'altres solucions no quirúrgiques, com la radiofreqüència, és que els ultrasons
penetren sense dissipar-se en capes més profundes (fins a 4,5 mm, el mateix nivell al qual arriben els
líftings amb cirurgia) i alliberen una calor controlada (65ºC) que produeix una tonificació de la pell
més notòria". D’aquesta manera, la rejoveneixen des de l’interior i en deixen la superfície intacta”.
Una sessió, un any de resultats
Per aconseguir-ho, tan sols es necessita una única sessió, d'entre 30 i 60 minuts depenent de la zona
a tractar, i no es requereixen baixes ni cures especials. "És un procediment molt còmode per al
pacient, que es pot practicar a la consulta sense necessitat d'anestèsia ja que és indolor i
mínimament invasiu. Ara bé, és possible que el pacient noti lleus molèsties durant la sessió, mentre
s'emeten els ultrasons, com a senyal positiva de que la regeneració de col·lagen s'ha posat en
marxa”, comenta Vásquez.
A causa de l'estimulació d'aquest procés, i més enllà d'un primer efecte de tensat immediat, els
resultats reals apareixen a partir del segon o del tercer mes, quan s’assoleix el màxim grau de
tonificació. Els beneficis d'Ultherapy, que poden durar un any o més en funció de cada pell i de les
cures generals de cada pacient, s’aprecien especialment a la zona de sota la barbeta, en eliminar la
"papada" i dissimular les arrugues del coll i de l’escot, i a la zona periocular, ja que eleva les celles i
redueix les "bosses" o excés de pell a les parpelles.

IMO. Josep Maria Lladó, 3 (Sortida 7 de la Rda. de Dalt). 08035 Barcelona. 93 253 15 00.
Dept. Comunicació ·comunicacion@imo.es· Carlota Guinart / Mercè Palomo (639 88 97 31 / 625 681 906).

Tècniques punteres
A causa de la proximitat dels òrgans oculars, la Dra. Vásquez recorda que "la part mitjana i superior
de la cara és extremadament delicada i, per tant, és important que sigui tractada per oftalmòlegs
especialitzats". Per oferir les màximes garanties funcionals i estètiques, l’IMO aposta per tècniques
punteres i poc agressives que permeten obtenir els resultats més naturals i vetllar no només per la
imatge sinó també per la salut ocular.
Al costat d’Ultherapy, una de les opcions més noves són els SkinBoosters; microinjeccions d'àcid
hialurònic de baixa densitat i de llarga durada que, com apunta l'especialista, "restableixen
l'hidrobalanç cutani per nodrir i hidratar la pell en profunditat". Altres teràpies en auge dedicades a
la cura de la pell són la carboxiteràpia, mitjançant injeccions subcutànies de diòxid de carboni que
milloren l'oxigenació i la circulació de la zona de la ullera, i la col·lagenoteràpia amb micropen per
conservar la textura i la lluminositat d'un rostre jove.
Aquests tractaments anti-aging, realitzables en consulta, poden aplicar-se tant amb fins preventius
com per millorar els signes de l'edat un cop ja han deixat marca. A més, en moltes ocasions, són un
bon complement a la cirurgia per reforçar-ne els resultats. Com explica la Dra. Eva Ayala, "totes les
intervencions quirúrgiques que duem a terme a l’IMO són ambulatòries i garanteixen un bon
postoperatori gràcies a l'ús de procediments de microincisió, els quals ens permeten evitar talls
visibles i reduir el temps de recuperació, tant en les operacions estètiques més comuns
(blefaroplàstia), com en les més sofisticades (lífting mediofacial transconjuntival)".
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