
molt més guapa i té els trets 
facials més suaus que fa deu 
anys. Com la veu, vostè?
Crec que la reina Letícia és la 
més guapa del món, i que ara 
està millor que fa deu anys. Mol-
tes persones que vénen per pri-
mera vegada a la consulta em 
comenten que volen un resultat 
semblant.

Els avenços en medicina són 
evidents i cada vegada hi ha 
substàncies més actives. Els 
resultats van millorant amb 
les noves substàncies? 
Sí. Gràcies a la feina de molts la-
boratoris internacionals arribem 
a fer productes bioestimuladors 
cada vegada més actius.

És cert que s’injecta el 
tractament a vostè mateix 
abans de fer-ho als pacients?
Sí. Cada vegada que tinc un trac-
tament nou, el provo jo mateix 
primer, i després l’aplico a les 
ajudants que tinc al consulto-
ri. D’aquesta manera sé quins 
efectes té cada substància i fins 
a quin punt és eficaç.

Quins altres tractaments 
pràctics fa amb la seva 
tècnica?
Amb infiltracions al cuir cabellut 
milloro la qualitat dels cabells i 

mitigo els efectes de la caigu-
da intensa, l’herència genètica, 
etc. També tracto la cel·lulitis i 
el greix localitzat, i elimino els 
dipòsits de greix.

Es poden eliminar les 
ulleres?
És un problema per a molta gent. 
Com més aviat es comenci a trac-
tar, millor. Les ulleres poden 
ser hereditàries i són el primer 
símptoma de l’envelliment. Plan-
tegen dos problemes, la colora-
ció i les bosses. La idea és omplir 
l’arruga que s’origina sota l’ull i 
buidar la bossa. El resultat pot 
durar entre cinc i sis anys.

Les armes secretes 
del doctor Chams

La seva fama no té fronteres. 
Format a la Universitat Pierre 
et Marie Curie a França, el doc-
tor Chams segueix passant visita 
cada setmana a la clínica de Pa-
rís. Treballa cada dia de l’any a 
França i altres països com Portu-
gal, Anglaterra, Itàlia, Rússia, els 
Estats Units i els països àrabs, i a 
casa nostra, el doctor passa con-
sulta periòdicament a Barcelona.

Hi ha molts especialistes 
estètics que fan infiltracions 
de substàncies, però no 
tenen tant de renom com 
vostè. Per què obté uns 
resultats tan espectaculars? 
Quin és el seu secret?
A més de medicina, he estudiat 
bioquímica i farmàcia. Per això 
conec molt bé tots els productes 
que faig servir. El meu únic se-
cret és la meva experiència. Fa 
30 anys que aplico aquesta mena 
de tractaments a París.

Es considera un doctor 
miracle?
No, i ara. Els miracles no exis-
teixen. Treballo molt, m’esti-
mo la professió i la considero la 
meva vida.

Quina metodologia de 
treball fa servir?
El meu objectiu no consisteix no-
més a esborrar arrugues. Tinc 
pacients que em diuen: “Doctor, 
vull omplir aquestes arrugues”, 
i jo els explico que si han apa-
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regut arrugues, és perquè la pell 
ha perdut fermesa. El que cal-
dria fer és un tractament per es-
timular la producció de col·lagen, 
amb el propòsit de tensar la pell. 
Si només omplim les arrugues, 
sense tractar abans la causa que 
les produeix, l’efecte durarà molt 
poc temps. Faig un rejoveniment 
total, tracto la cara, l’escot, el coll, 
les mans, que són les parts del 
cos més exposades al sol. Des-
prés, si la pacient ho necessita, 
omplo les arrugues, però sempre 
evito els excessos i en mantinc 
l’expressió natural.

Quants anys es pot arribar 
a rejovenir amb el seu 
tractament?

Famoses de mig món i cases reials es disputen els seus serveis. Descobrim 
els còctels de vitamines i productes bioregeneradors 100% naturals que fa 
servir per rejovenir la pell, no només de les celebritats.

Famós entre 
les estrelles
El doctor Chams manté 
oculta la identitat de totes 
les pacients, però podem 
afirmar que és l’artífex de 
l’aspecte de celebritats tan 
conegudes com Sharon 
Stone o la reina Rània de 
Jordània, entre altres.

“Puc rejovenir 
una cara fins a 
20 anys”

“Cal tractar 
la pell abans 
d’omplir les 
arrugues”

El tractament del doctor Chams
• No requereix hospitalització ni postoperatori.
• Es pot fer per parts.
• La clau és saber a quina profunditat cal punxar en cada cas.
• Les injeccions contenen còctels de vitamines i productes 

bioregeneradors 100% naturals.

Puc rejovenir la pell entre 10 i 15 
anys de manera natural, sense 
que es noti. El que faig és ajudar 
la pell a fabricar els quatre ele-
ments bàsics que la componen: 
el col·lagen, l’elastina, l’àcid hia-
lurònic i la reticulina.

Quantes sessions calen per 
obtenir el resultat desitjat? 
Quants cops l’any cal repetir 
el tractament?
En l’etapa inicial, fem un trac-
tament de xoc. Quan ja obtenim 
resultats, deixem més temps en-
tre sessió i sessió.

Es diu que per a la consulta 
del doctor Chams han passat 
famoses, reines, actrius, 
empresàries, i un llarg 
etcètera de celebritats. És 
cert? En podríem saber el 
nom?
Tinc pacients molt conegudes, 
però evidentment, per ètica 
professional, no us en puc dir el 
nom. Tinc pacients distingides a 
tot arreu on treballo: als Estats 
Units, França... El que sí que us 
puc dir és que cada vegada tre-
ballo amb més polítics.

-S’ha publicat als mitjans 
que la reina Letícia està 

Digui’ns quines cures 
bàsiques cal aplicar a la pell.
En primer lloc, no prendre el sol, 
perquè n’és l’enemic principal. A 
més de no abusar de l’alcohol, ni 
del tabac, seguir una rutina dià-
ria de neteja i aplicar-hi la meva 
Crème.

Per a qui està pensada la 
Crème?
Per a dones i homes de qualsevol 
edat. És una autèntica meravella, 
un prodigi: hem dedicat molt de 
temps a elaborar-la i el resultat 
que se n’obté és extraordinari.

En quin sentit és 
innovadora?
Representa una nova generació de 
cures de la pell desenvolupades 
gràcies a la investigació científica 
i els avenços en el coneixement de 
les funcions biològiques de la pell. 
És una crema que estimula el col-
lagen endogen i aconsegueix una 
millora del 80% sobre les arru-
gues i del 85% en el refermament 
tant de la cara com de qualsevol 
altra part del cos.


