
“Para resultados mais eficientes 

no tratamento das espinhas , 

associamos o peeling de ácido 

retinóico ao peeling de cristal.

O peeling de cristal limpa e esfolia a 

pele, desobstrui os poros e aumenta 

a absorção do ácido retinóico.

Dessa forma, ele potencializa os 

efeitos do tratamento, renova e 

deixa a pele com um aspecto mais 

liso, macio e uniforme.“

Dr. Szerman explica

Quem faz?

É realizado pelo Dr. Szerman, 
médico graduado pela UFRJ, com 

mais de 20 anos de experiência em 
Laser e que ministra cursos para 

médicos iniciantes. É referência nos 
tratamentos a Laser. 

como funciona?

O peeling de ácido retinóico 
e acnelan descamam a pele, 

desobstruem os poros e tratam 
a acne de dentro para fora, 

proporcionando uma melhora na 
textura da pele e prevenindo a 

formação de novas acnes e previne a 
formação de cicatrizes. 

QuaiS aS vantagenS?

Utilizamos os melhores 
procedimentos. Os peelings de ácido 
retinóico e acnelan, juntamente com 

o peeling de cristal combatem a 
acne, limpando e renovando a pele 

de forma indolor e segura. 

Quanto cuSta?

O valor vai depender dos 
procedimentos recomendados pelo 
médico e da região a ser tratada. 

Clique no link laranja ao final dessa 
página para ter uma estimativa.

DepoimentoS

“Só tenho elogios e gratidão. Após ter 
passado por diversos tratamentos para 
acne, sem resultados, tive sucesso! As 

crises foram controladas com os protocolos 
combinados de peeling e Laser, que também 

amenizam as marcas e as manchas da 
acne.”

“Estou fazendo peeling e já vi resultado 
desde a 1ª sessão. Agradeço pelo excelente 
atendimento dos recepcionistas e o médico. 

Recomendo 100%.”

“Resultados excelentes, melhores que o 
esperado. Drs. Recomendo demais!!! Com 
as sessões as mudanças foram visíveis e 

meu rosto está cada vez melhor. Vale todo 
investimento em troca da auto-estima.”
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anteS e DepoiS

veja as fotos de antes e depois 
e confira a evolução dos 

nossos pacientes:

acne

Peeling de ácido retinóico e acnelan 

são os  tratamentos mais indicados 

para casos de Acne.

Seus efeitos auxiliam no controle da 

produção de sebo, da oleosidade e 

queratina na pele, desobstruindo os 

poros e solucionando o problema das 

espinhas de dentro para fora

QuantaS SeSSõeS?

São recomendadas, em média, 10 
sessões de peeling, a cada 15 ou 

30 dias. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521980862370&text=Gostaria%20de%20saber%20os%20valores%20dos%20tratamentos
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