
CARTA DE SERVIÇOS



Preenchimento Facial

Redefina os contornos do rosto e suavize rugas com o tratamento mais 

desejado do momento. O preenchimento com ácido hialurônico também 

atua na redução das olheiras, volumização e hidratação dos lábios e 

suaviza as linhas do bigode chinês.

Toxina botulínica [Botox®] 

Elimine aquelas rugas de expressão nas regiões da testa, olhos e entre as 

sobrancelhas com o procedimento estético mais conhecido no mundo. 

Consulte nossas especialistas para mais detalhes sobre os tratamentos 

para bruxismo, sorriso gengival e outras regiões.

R$ 1200

Global

R$ 1100R$ 1300

1ml* >1ml*

* valor por seringa



Hydralipse

Hidrate e rejuvenesça os lábios com um único procedimento. O 

tratamento nada invasivo e composto por ácido hialurônico tópico e 

outros ativos deixará seus lábios com aspecto saudável e muito brilho. 

R$ 700

Peeling Químico

Acelere a renovação celular da sua pele com a aplicação de ácidos 

brandos que contribuirão para um rosto com uma pele de aparência 

mais uniforme, lisa e macia. 

R$ 200

R$ 250

Sessão 3 sessões



Microagulhamento

Estimule o colágeno da pele e reduza os sinais de envelhecimento com 

um tratamento amplamente indicado para a redução da flacidez, rugas, 

cicatrizes de acne e manchas na pele. 

R$ 350

F-1 Flacidez Facial

Combata a flacidez da face e pescoço com esse tratamento intradérmico 

que combina cinco ativos eficazes na hidratação e reestruturação da 

pele. Você notará uma pele mais firme e com melhor elasticidade após 

algumas sessões.

R$ 400



Lipo de Papada 

Melhore o contorno do rosto reduzindo aquela gordurinha localizada 

abaixo do pescoço. A lipo enzimática de papada é procedimento sem 

cortes, minimamente invasivo, que com os devidos cuidados atenuará a 

indesejada papada.

R$ 500

Skinbooster +

O Skinbooster plus é uma solução polirevitalizante composta por 55 

ativos balanceados e agrupados em uma fórmula reparadora das 

principais camadas da pele. Atua no reparo de rugas superficiais e 

reposição de minerais. 

R$ 500



Fios de PDO

Estimule o colágeno e reduza a flacidez causadora de rugas em áreas 

como pescoço, pálpebra inferior, buço (código de barras) e região entre 

as sobrancelhas.  

Skinbooster ®

O Skinbooster é uma hidratação injetável que trata profundamente a 

pele através do ácido hialurônico e diversas vitaminas disponíveis em sua 

composição. O tratamento apresenta resultado muito superior aos 

cremes tópicos, que atuam somente na camada mais superficial.

R$ 900

R$ 1000

10 fios 



Gerenciamento de pele

Reduza os sinais de envelhecimento com um protocolo de puro estímulo 

de colágeno, gerenciado em três sessões que irão atuar na redução da 

flacidez, rugas, cicatrizes de acne e manchas na pele. Consulte nossas 

especialistas para mais informações.

R$ 1500

Hydraboost

Hidrate e reestruture a sua pele com um protocolo que combina, em 

quatro sessões, dois dos melhores tratamentos injetáveis, reparadores 

de rugas superficiais. Combata a flacidez e restaure o frescor da sua 

pele.

R$ 1700



Bioestimulador de colágeno

A partir do 30 anos nossa produção de colágeno diminui gradualmente. 

Os bioestimuladores têm como principal função dar sustentação à pele, 

formar colágeno e oferecer uma aparência bem mais jovem e firme, 

trabalhando as rugas, flacidez e o rejuvenescimento da pele. 

R$ 2000

O plano de tratamento é maneira mais segura e efetiva de obter melhores resultados. Agende uma 

avaliação gratuita com as nossas especialistas e receba em 30 minutos um diagnóstico completo dos 

procedimentos que melhores se adequam às suas necessidades.

Parcelamento em até 12 vezes nos principais cartões de crédito e 10% de desconto à vista 


