
1) O que é harmonização facial? 

É a combinação, de procedimentos estéticos para realçar a beleza do rosto. 

É um conjunto de técnicas que visa o equilíbrio funcional e estético, promovendo o 

rejuvenescimento facial e a melhora da harmonia do rosto, pode ser feito em homens e 

mulheres. 

Em busca deste equilíbrio do rosto a harmonização facial conquistou o coração das 

pessoas pelo fato de ser realizada sem sem cortes. Os procedimentos que incluem a 

harmonização facial são: Botox preenchimento de lábio, preenchimento da maça do rosto 

(top model look), bichectomia, rinomodelação, lipo de papada enzimática, preenchimento 

de olheiras, fios pdo, fios de tração, fios russos,bioestimuladores de colágeno entre 

outros… 

2) Para que serve a harmonização fácil? 

Para melhora da auto estima, pois trabalha com a beleza, melhorando as linhas de 

expressão facial proporcionando uma pele sem rugas com mais brilho e viso. Também 

serve para reestruturação da pele com reposição do volume perdido causado pelo 

envelhecimento, emagrecimento (ou até) mesmo pela prática de esportes  de alto 

rendimento como o Crossfit. A harmonização facial também proporciona correção de 

assimetrias faciais (ou até) mesmo projeção do rosto como queixo , mandíbula e maçãs 

do rosto ( linha do blush o famoso top modelo look). 

3) Fios de sustentação 

Os fios de sustentação ou de tração,  são fios de diferentes materiais usados para o 

tratamento da  indesejada flacidez facial. Eles agem no reposicionamento dos tecidos que 

sofrem o processo de queda (ptose) ao longo dos anoscom o processo natural de 

envelhecimento. 

É um procedimento que proporciona um resultado quase que imediato, tendo em vista 

que músculos, pele, e o compartimento de gordura subcutâneos são reposicionados, 

diminuindo rugas sulcos e bolsas da face. 

4) lipopapada 



A lipopapada enzimática e utilizada na região submentual (queixo) através de micro 

injeções de substâncias que quebram células de gordura ( ácido deoxicolico ) eliminando 

assim aquele indesejado “queixo duplo” essas enzimas lipolíticas proporciona uma face 

mais harmônica bem definida. 

5) Rinomodelação 

Consiste em uma técnica sem cirurgia onde conseguimos mudar o formato do nariz com 

aplicação de ácido hioluronico ou inserção de fios faciais, que disfarça aquela imperfeição  

no dorso e até mesmo empinar a ponta. 

6) Skinbooster 

É um tratamento de intradermoterapia que oferece uma hidratação profunda e mais 

completa para a pele, estimulando, colágeno e elastina. 

Melhorando assim,  a camada dérmica da pele ,sua estrutura  e também a elasticidade, 

suavizando as pequenas linhas de expressão facial.  

Perguntas e respostas 

1)Quem pode fazer Botox? 

Não existe idade mínima para o início  do uso da toxina depende muito do tipo de paciente 

, partir dos 25 anos de idade , já pode iniciar no tratamento preventivo para rugas com 

aplicação de toxina botulínica. 

2)Quanto tempo dura o Botox? 

Após a aplicação o efeito visível iniciam com 48 até 72hrs e com pico de ação de 15 dias. 

A atividade contração muscular é estabelecida no período de 21 dias. Dependendo do 

metabolismo, genética e tipo de pele e estilo de vida esses efeitos duram de 3 a 6 meses. 

3)A pílula que prolonga o efeito do Botox? 

Suplementos que contenham nitrato de zinco e fitase, podem aumentar significativamente 

o efeito e a duração da toxina botulínica em 30%. O zinco é fundamental para a ação da 



toxina botulínica e a fitase é uma enzima responsável pela absorção do zinco pelo 

intestino. 

4)Quem não pode fazer Botox? 

● Grávida 

● Lactante 

● Doenças neuromuscular 

● Alergia a ovo, alimenta 

● Sensibilidade a Toxina Botulínica 

 

Curiosidades 

1) Razões para você   fazer Botox: 

● É o melhor tratamento pra rugas dinâmicas (aquelas que aparecem com a 

contração muscular) 

● É um procedimento seguro 

● Procedimento não invasivo 

● O procedimento estético mais feito no mumundo. 

 

  2) O sucesso no tratamento com botox depende:   

●  Da técnica e anatomia da face pelo profissional de escolha 

● Qualidade da toxina que o profissional usa 

● Tipo de pele 

● Proteção solar 

● Uso de cremes hidratantes 

 

3)Mitos sobre o Botox: 

1) Botox aumenta os lábios? Mito 

2) O Botox deixa a pessoa sem expressão facial? Mito 



3) Posso substituir o Botox por creme hidratante facial 

 4)Um Botox de qualidade e bem aplicado traz         resultados magníficos. Uma aplicação 

bem dosada feita por um profissional habilitado, deixa um efeito bonito, jovem e de 

aparência natural, contribuindo com a harmonia e sem exageros. 

 

Nossa missão é promover saúde, bem estar e qualidade de vida. Trabalhamos para melhor 

atendê-lo sendo referência  em Odontologia e Harmonização facial. 


