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a cirurgia do contorno corporal?
ser feitas em conjunto: a abdominoplastia, a

e a lipoescultura.

sobre estes
procedimentos e ajudá-lo(a) a decidir como conseguir o melhor contorno corporal e qual a
c
.

que afetam as
curvas naturais e sensuais do corpo, tanto no sexo feminino como no masculino.
.

físico e por um regime alimentar errado e mesmo
por causas genéticas

do
lombar.

-

corpo.

Se apr

a sentir-se

a
abdominoplastia

, a lipoescultura e a

um pouco mais sobre cada uma delas.

Lipoaspiração
remove a gordura localizada, ou seja, aqueles “

A cirurgia de

”

ou aquela barriga que tanto incómodo lhe causa.

, para que fiquem escondidas com a roupa interior ou
fato de banho.

que, p

de um corpo feminino sensual (este procedimento é conhecido como
lipoescultura).

A lipoaspiração
mamárias ou mamoplastia de aumento, conseguindo-se obter um
contorno corporal ainda mais atraente.

Normalmente não há necessidade de internamento e pode ter alta hospitalar no mesmo
dia da cirurgia.
-

é aconselhável
e

menor formação de fibrose, e desta forma, obtém-se um melhor resultado possível.

A desvantagem da realização de uma
da pele ocorra de forma a evitar a flacidez.
Quando existe muito excesso de pele (
efectuada uma abdominoplastia.

avaliado e discutido na consulta) deve ser

Abdominoplastia

a abdominoplastia
/estética do abdómen.

, na sua maioria,
postura.

(como uma cicatriz
de cesariana) que fica escondida pela roupa de interior ou fato-de-banho.
“

-

”

cintura.
como plicatura dos múscu
de pontos internos, permitindo obter-se

um contorno atraente do abdómen.

genética.

Em resumo, com a abdominoplastia
“
da musculatura do abdómen.

”

-

Lipoaspiração e abdominoplastia

das duas cirurgias em conjunto.

das duas cirurgias permite retirar a gordura localizada,

da
da

abdominoplastia.

As duas cirurgias podem ser realizadas em conjunto de forma segura.

para o seu caso?
Existem muitos fatores que devem ser tidos em linha de conta para que atinja o melhor
resultado possível.

um paciente e diferente do outro.
Por isso, para se definir qual o tratamento/cirurgia mais indicada para cada caso deverá
consultar um especialista de cirurgia plástica e estética com formação especifica para tal.

cuidadosa
do seu caso e discutir co

para atingir os resultados que deseja.

-

pessoal.

Dr. Miguel Andrade

-

no seu
atendimento.

A FACCIA tem o comprom
, mas também os
motivos pessoais e emocionais que levaram a nos procurar.

.

e estético?
A FACCIA oferece um serviço e um atendimento diferenciado, atencioso e competente.
Para saber mais informações ligue para o 213 714 116 ou envie um email para
faccia@faccia.pt e marque a sua consulta connosco.

Este ebook foi feito com fins informativos e

substitui a consulta com um cirurgião

plástico e estético.

Gostou desse conteúdo?
se

de partilhar com os seus amigos e amigas.

