
 

 

 
 

 

 

 

 

Eskultural possui um vasto leque de tratamentos, com marcas 

clínicas e equipamentos tecnologicamente avançados, de forma a 

garantir a máxima eficácia em todos os seus tratamentos. 

 

Esta combinação permite incrementar a produção do novo 

colagénio, devolvendo à sua pele firmeza, luminosidade e juventude. 

 

Todos os nossos tratamentos personalizados que atuam ao nível das 

respetivas alterações da estética facial. Os protocolos são 

selecionados e aplicados individualmente de acordo com as suas 

necessidades. 
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- Tratamentos Médico-Estéticos Faciais: 

 

 Ácido Hialurónico: 

Aplicado através de infiltração para: 

- Preenchimento e diminuição de pequenas rugas; 

- Aumentar o volume dos lábios e maçãs do rosto; 

- Hidratar e melhorar o aspeto da pele. 

 

  Rejuvenescimento Facial 

 

 Tratamento de Manchas (superficiais e profundas) 

 

 Toxina Botulínica – Botox 

Permite o preenchimento e eliminação de rugas. 

 

  Tratamento de Acne 

 

 Tratamento de Hidratação 

 

 Tratamento de Sensibilidade Cutânea 

 

 Vitaminas 

Infiltração de vários tipos de cocktails de vitaminas, de forma a 

melhorar o estado feral da pele e atuando ao nível do 
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envelhecimento cutâneo, hidratação, luminosidade, 

manchas, entre outros. 

 

 Limpeza de Pele Profunda 

 

 Tratamento de olhos (papos, bolsas e olheiras) 

 

 Fios Tensores 

Consiste na implementação de múltiplos ligamentos, criando 

uma rede vetorial que atua como suporte dos tecidos, 

resultando no efeito de lifting imediato, na incrementação do 

novo colagénio e restabelecendo a luminosidade da pele. 

 

 Bio-estimulação cutânea 
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- Tratamentos Corporais 

 

 Mesoterapia Corporal 

 

Tratamento que consiste na administração de pequenas doses 

intradérmicas, através de microinjeções. 

 

Atua ao nível da celulite, gordura, flacidez, estrias, retenção de 

líquidos, entre outros. 

  

 Tratamento Redutor/Remodelador (Liposonic) 

 

Tratamento não evasivo para redução de volume. 

 

Liposonic é um tratamento revolucionário tecnologicamente 

avançado que alia a ação de ultrassons focalizados, de alta 

intensidade e bio estimulação com micro correntes. 

 

Na 1ª fase de tratamento, os ultrassons vão eliminar a gordura 

localizada para que esta seja expelida através do processo natural 

do organismo. 

 

Na 2ª fase do tratamento, com a bio estimulação, esta acelera o 

metabolismo, aumenta a circulação sanguínea, promove o aumento 
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da atividade celular, melhorando a textura da pele e livre 

de gordura. 

 

 

 Radio-frequência Corpo  

Tratamento reafirmante e redutor. Trabalha a flacidez. 

 

 Hi-Fu Corpo  

Tratamento anti-celulítico, redutor e combate a gordura localizada e 

generalizada. 

 

 Cavitação 

Tratamento contra a celulite e gordura localizada e generalizada. 

 

 Endermologia 

Drenagem mecânica como complemento aos tratamentos estéticos. 

 

 Especialistas em Drenagem Linfática Manual Pré e Pós-

operatório 
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Tratamento após mastopexias de aumento, de redução, 

abdominoplastias, lipoesculturas, edemas, transtornos 

circulatórios, entre outros. 

 

 

Para mais informações, entre em contacto direto com a nossa 

equipa, através do 218 400 489 ou envie-nos um e-mail para 

eskultural.alameda@gmail.com. 


