
Saiba como se prevenir do  
envelhecimento precoce



Que a toxina botulínica A, o popular Botox é uma grande aliada 
no combate às rugas, a maioria das pessoas sabe.  

O que pouca gente conhece é o seu efeito de prevenir os sinais da 
idade.  

Sim, se for aplicado quando as marcas do tempo ainda estão 
suaves, o Botox adia o aparecimento das rugas e evita que elas se 
tornem profundas. 

Ele age fazendo com que os músculos que se movem 
excessivamente durante as expressões, e que com o tempo vão 
marcando mais e mais a pele, deixem de fazer estes movimentos.  

Por isso previne o envelhecimento precoce

http://mulher.uol.com.br/beleza/noticias/redacao/2012/03/21/conheca-10-aspectos-sobre-botox-antes-de-investir-na-tecnica-de-rejuvenescimento-facial.htm
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Quando começar? 
A melhor indicação é tratar os sinais antes que eles fiquem 
evidentes.  

Começar cedo garante duas vantagens: evita rugas mais fortes no 
futuro e assegura um resultado mais discreto no presente.  

No entanto, o ‘mais cedo’ vai depender de algumas variáveis, e por 
isso se faz necessária uma avaliação. 

Mas normalmente, as linhas de expressão começam a aparecer por 
volta dos 25- 30 anos.   

Apesar de quanto antes melhor, qualquer idade a partir dos 25 
anos, terá resultados positivos 



Saiba como o procedimento  
é realizado



A sessão

O Botox no terço superior é 
feito em pontos variáveis de 
acordo com a quantidade de 
marcas de expressão na testa, 
glabela e lateral dos olhos.  

A sessão é feita com o 
mínimo de desconforto 
através da aplicação prévia de 
anestésico tópico e gelo e 
dura em média 30 min. 

Duração do efeito varia entre 
4 a 6 meses. 



Importante preservar a 
naturalidade



Saiba o que mais você pode fazer  
para ter um aspecto mais jovem



O Preenchimento Facial 

Realizado através do ácido hialurônico, esta é uma 
substância encontrada em nosso próprio organismo, 
mas que com o tempo vai diminuindo, assim como o 
colágeno. 

Atua preenchendo o espaço entre as células para que 
fiquem bem hidratadas. 

Este procedimento pode ser realizado para melhorar o 
contorno e volume para os lábios, amenizar sulcos 
naso-labiais (bigode chinês), promovendo um melhor 
equilíbrio do sorriso. 

Dura de 12 a 18 meses



Vantagem de ser realizado pelo 
cirurgião-dentista 

Realizado com anestésicos 
injetáveis intra orais, que 
fazem parte do dia a dia 
do dentista.  

Isso garante um 
procedimento 100% 
indolor  





Sempre é possível melhorar!  
Esses e muitos outros tratamentos estéticos, 

 você encontra na Essencial Odontologia…  



Venha nos 
visitar!

Agende pelos telefones 
(41) 3151-2727 
99504-50515 
(whatsapp)

Profissionais Essencial 
Odontologia


