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Entrevista amb la Dra. Myriam Delso, del Centre Mèdic-Estètic Delso

“Amb la medicina estètica evitem la cirurgia i
aconseguim resultats naturals”
La medicina estètica és un art que es basa en saber combinar bé els tractaments de forma personalitzada, per aconseguir el resultat millor i més natural
L’esperança de vida s’ha incrementat en les darreres dècades i, tenint
en compte que la pell és un òrgan
més del nostre cos, hem de cuidar-la.
“S’ha de saber envellir i per aquesta
raó ens alimentem bé, fem exercici,
procurem tenir la nostra ment activa
i si vivim més anys també hem de cuidar el nostre aspecte físic, i aquí és on
la medicina estètica hi juga un paper
important”, explica la Dra. Myriam
Delso. “Saber envellir és cuidar-se i
no deixar-se”, conclou.

Els tractaments més
innovadors
Antienvelliment: Botox (Vistabel®), implants (arrugues, augment
de llavi), peeling, plasma ric en plaquetes/lipofilling, tractament integral menopausa, fils tensors, taques
i massoteràpia facial.

Altres tractaments: esclerosi varius, acne, cicatrius, tractament
post-part, sobrepès, cel·lulitis, làser (depilació, taques, resurfacing
fraccional (flàccida), tatuatges, IPL,
pèrdua de cabell, cosmetologia
mèdica avançada.

Medicina regenerativa
Amb la nova medicina regenerativa
es millora la vitalitat de la pell evitant l’envelliment i preveient tots els
factor que accentuen la maduresa.
En paraules de la Dra. Delso, “la utilitzem per reparar el teixit danyat i
ajudem a integrar altres tractaments
correctius que ben utilitzats ens donaran un resultat natural. Un bon
exemple de tècnica regenerativa es
el tractament Rygenera® per a l’alopècia, que ens permet obtenir resul-
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tats sorprenents en solament 4 mesos
i en una sola sessió”.
Cares boniques i naturals
Gràcies a la seva dilatada experiència i utilitzant la darrera tecnologia,
des de la clínica de la Dra. Delso po-

den oferir un combinat de tractaments que permeten aconseguir el
perfeccionament del rostre. “Saber
utilitzar el Botox®, de forma natural
i imperceptible, juntament amb una
restauració dels volums perduts amb
hialurònics i uns fils tensors, ens donen rostres molt bonics i naturals”.
“Així mateix -afegeix- disposem de
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làsers de darrera generació i tractaments mèdics que permeten augmentar la formació de col·lagen”.
En tot cas, és clau tractar la cara en
tots els seus perfils, saber el que es
necessita en cadascun dels casos i
també el que més l’embellirà. “Amb
la medicina estètica evitem la cirurgia i aconseguim resultats naturals”,
afirma la Dra. Delso.
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