
dossier 
Apesar de nunca ter experimentado 
as maravilhas do Therma Cool, Ana Afonso 
confessa que, quando necessitar, não 
terá qualquer problema em fazê-lo, aliás, a 
manequim e actriz já recorreu à cirurgia piás' 
nomeadamente, para fazer uma mamoplasti 

• processo é a melhor maneira de conseguirmos 
defender-nos dos mesmos e preservar a ju
ventude da pele: 

cie. Cerca tie 
80% tios sin; 

corpo que habitualmente estão mais expos
tas ao sol que mais cedo apresentam rugas e 
Flacidez. Um bom protector solar é ideal pa-

svitar as consequências da exposição so-
mesmo no Inverno. 

Tabaco 
O alcatrão e a nicotina que se entranha™ 

na pele impedem-na de respirar. Além disso. 

se. formando vincos cm forno dos lábios. Aoí 
fim tie um certo tempo a repelir este gestea 

'• 

Poluição 
Sendo um agente quase impossível de evi-

Clima 
No Inverno, as baixas temperaturas contri

buem para a desidratação da pele. que perde 
elasticidade. 
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Radicais livres 
Os radicais livres são moléculas de oxigéij® 

nio que oxidam as células de lodo o organis
mo, provocando o seu envelhecimento. Ií.xis-
tentes no próprio ar, não existe maneira de nos 
defendermos deles. No entanto, existem vita
minas antioxidantes que atenuam o seu eleito. 

Além (.lestes conselhos, convém lembrar 
que uma boa noite de sono pode fazer mila
gres, pois é nessa altura que a pele se regene
ra. Uma vida descontraída e alegre também 
ajuda. As preocupações reflectem-se no rosto 
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c ue ixani íiUMLas paia uma a viuu. 

De resto, uma alimentação equilibrada, riça 
eril vitaminas c sais minerais.é essencial,a par 
tia tn&estão de 1 a 2 litros tie auna por dia, 0 

Texto: Patrícia Teixeira; Fotos: Vasco Ludgero 



enove-se em minutos 
Até há pouco tempo, apagar 
os sinais de envelhecimento 
só era possível através de 
uma intervenção cirúrgica. 
Hoje, com a invenção do 
Therma Cool, pode fazé-lo 
sem agulhas, anestesias ou 
necessidade de internamento. 
Um "mimo" que pode oferecer 
a si mesma por 2500 euros. 

rancisco Ibérico Nogueira é o primei-
to cirurgião plástico a utilizar o ["her
ma Cool em Portugal. De forma su
cinta, o medico explica que "trata-se 
de um run o sistema de rejuvenesci

mento não cirúrgico, rcali/ado por interme
din da radiofreqüência, que aquece a pele 
entre os 45 e os 55 graus, provocando nina 
retracção da superfície e, consequentemen
te, uma diminuição da sua flacidez". Após Q 
tratamento, que dura entre 45 a 60 minutos, a 
pele continua a sofrer uma retracção. "O re
sultado definitivo só se verifica entre 0 ter
ceiro e o quinto mês." 

Desenvolvido a pensar naqueles que não 
pretendem submeter se a interv cnçòcs cirúrgi-
cas, anestesias ou recuperações prolongadas,o 
Therma Cool não e, no entanto, indicado para 
quem ¡a apresenta uma flacidez acentuada: 
"Nesses casos, só mesmo nina intervenção 
cirúrgica pede resultar. O Therma Cool é 
ideal para quem começa a sentir os primei
ros sinais de envelhecimento. Por isso mes
mo é que, apesar de em qualquer idade po
dermos beneficiar tias vantagens deste tra
tamento, o perfil indicado é entre os 35 e os 
45 anos." Com resultados que se [iodem pro
longar por um ano, "a pele adquire automa
ticamente uma melhor tonicidade, ao mes
mo tempo que previne o envelhecimento". 
O Therma Cool pode ser aplicado em pratica
mente todas as partes do corpo: "As contra-
iudicaçòes estão muito bem definidas e sâo 
(loucos os casos em que não se pode recor
rer a este tratamento. Para pessoas com 
doenças graves de pele ou pacemaker, por 
exemplo, não é de todo aconselhável." 

O cirugião plástico Francisco Ibérico Nogueira 
destaca o facto de o Therma Cool nao necessitar 
de agulhas ou recuperações prolongadas 

Isabel Morais Cardoso submeteu-se ao tratamento Therma Cool, que tem a duração 
de 45 a 60 minutos por sessão e é extensível a quase todas as partes do corpo. Além 
de não provocar dor, este tratamento reduz e previne os sinais de envelhecimento 

• 

O tratamento pode ir de 2000 a 2500 
euros, consoante as áreas que são tratadas: 
"Utilizamos um anestésico local uma 
hora antes mas nunca sedamos muito 
a paciente para que tenhamos uma res
posta mais visível ao tratamento", ex
plicou Francisco Ibérico Nogueira. 

Isabel Morais Cardoso, consultora 
imobiliária, recorreu a este método "pe
lo medo das agulhas, das anestesias e 
da própria cirurgia. Tenho 38 anos e 
consciência de que o tempo passa e 
mais tarde ou mais cedo chegarão os si
nais de envelhecimento. Uma das gran
des vantagens desta máquina é que saio 
do tratamento e vou para o emprego 
sem qualquer marca ou dor". 

Ana Afonso, que já recorreu à cirur
gia estética, não deixou de salientar que. 
de facto, "este tratamento é a alterna
tiva ideal para prevenir o envelheci

mento. Não vale a pena ir para uma 
coisa tão radical quando podemos ob
ter excelentes resultados com uma má
quina. Neste momento não preciso de 
fazer este tratamento mas não terei 
qualquer problema em fazê-lo quan
do sentir necessidade". Actriz e mane
quim. Ana Afonso sabe que "cada vez 
mais a sociedade impõe-nos que este
jamos perfeitas, impecáveis. Cultiva-
se muito o corpo, a pele. Quando fiz 
uma mamoplast¡a nem sequer era ma
nequim. Fi-lo unicamente para me 
sentir bem comigo mesma, mas agora 
que trabalho com a imagem, sinto que 
tenho uma obrigação acrescida de cui
dar dela". 

É por volta dos 30/35 anos que a pe
le começa a apresentar os primeiros si
nais de envelhecimento. Conhecer os 
agentes agressores que aceleram este • 
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