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CENTRIFUGADORA HORIZONTAL

Através de uma simples colheita 
de sangue do paciente, conseguimos 
extrair os seus factores de crescimento 
e células estaminais para aplicar 
na zona onde irá ser realizada 
uma terapia de rejuvenescimento.

OZONOTERAPIA

Usada para obter uma melhor 
desinfeção das zonas a serem 
tratadas, diminuir os tempos 
de recuperação das zonas 
intervencionadas e promover 
resultados melhores a longo prazo. 
Em apenas uns minutos é possível 
eliminar praticamente todas 
as bactérias, vírus e fungos 
presentes na zona aplicada.

INJECÇÕES & MICRONEEDLING

O microneeding elétrico digital 
(sem dor) usa microagulhas especiais 
para a infusão de colagénio natural 
na pele. A combinação com o PRF 
é ideal para óptimos resultados.

ATP38 - FOTOBIOMODELAÇAO

Esta tecnologia suíça de última 
geração utiliza uma terapia com luz 
de baixa intensidade, com uma vasta 
gama de frequêcias, potenciando 
a ativação energética das células, 
aumentando assim o potencial 
regenerativo do próprio organismo.

rejuvenation therapies
pazprotocol

Cuide da saúde da sua pele 
com o exclusivo Paz Protocol, 
um protocolo rejuvenescedor 
100% biológico e cientificamente 
comprovado.

REJUVENESCIMENTO 
FACIAL

O Paz Protocol combina todas estas 
tecnologias numa só consulta.

TECNOLOGIAS



PELE FIRME E RADIANTE

- Acelera e aumenta a regeneração celular
- 100% natural e autógeno
- Sem efeitos adversos
- Indolor
- Células mais fortes e unidas
- Recomendado para todos os tipos de pele

Resultados comprovados na Goethe University 
Frankfurt, Alemanha.

PAZ PROTOCOL
MAIS DO QUE UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO, 
UM TRATAMENTO COMPLETO E REGENERADOR

Este protocolo exclusivo e desenvolvido 
na White Clinic é um tratamento de rejuvenescimen-
to facial que combina técnicas e tecnologias 
avançadas, sendo ainda 100% natural, 
pois utiliza as próprias células dos pacientes 
para rejuvenescer a pele. E sem qualquer tipo 
de reacção adversa. O Paz Protocol é composto por 
uma gama de tratamentos com resultados 
comprovados de rejuvenescimento da pele facial.

Rugas
Cicatrizes
Cicatrizes de acne
Estrias
Linhas finas

Tratamento recomendado pré e após 
transplante capilar.

Flacidez
Poros dilatados
Pigmentação,manchas,
melasma
Regeneração capilar

É INDICADO NO TRATAMENTO DE:

ALIADO NO COMBATE 
AO ENVELHECIMENTO DA PELE

Como funciona
Com o avançar da idade a nossa pele envelhece, 
ficando mais flácida e menos elástica. 
A principal razão para isto acontecer é a redução 
de colagénio, que se inicia a partir dos 25 anos. 
A aplicação do PRF, que é mais avançado 
do que o PRP (conhecido como plasma) e contém 
células estaminais, no preenchimento facial ajuda 
a aumentar o volume da estrutura 
da face que sofreu sinais de envelhecimento, 
preenchendo os sulcos das rugas mais profundas 
e restabelecendo o colagénio perdido, o principal 
responsável pelo aparecimento de rugas na nossa 
pele. Também pode ser considerado 
um tratamento preventivo.

PRF (PLATELET RICH FIBRIN)
*Fibrina Rica em Plaquetas

COMBINAÇÃO PODEROSA 
DE REJUVENESCIMENTO FACIAL

Como funciona
O restabelecimento do colagénio na região 
da face através do PRF, em combinação com 
o Microneedling, é uma das técnicas mais 
inovadoras em medicina estética. 
O PRF é o único bioestimulador capaz 
de aumentar a vascularização da pele, algo 
que perdemos com a idade. Juntos preenchem 
as linhas finas da pele e promovem o seu 
rejuvenescimento. O procedimento utiliza pequenas 
agulhas que actuam na camada externa e profunda 
da pele, de forma a estimular o seu corpo 
a produzir novo colagénio e elastina.

PRF E MICRONEEDLING

MAIS JOVEM E MAIS SAUDÁVEL 

- Potencie o resultado do tratamento 
   de rejuvenescimento com PRF em combinação 
   com a Ozonoterapia. Beneficie das acções 
   do ozono:
- Analgésico
- Anti-inflamatório
- Revitalizante e oxidante regenerador
- Anti-oxidante e anti-radicais livres
- Germicida
- Imuno-modelador

OZONOTERAPIA

SAÚDE AO NÍVEL MÁXIMO

Infusões IV e Endolaser
Fortaleça o seu sistema imunitário e rejuvenesça 
com o nosso protocolo exclusivo de vitaminas 
e tecnologia de fotobiomodelação intravenosa 
anti-aging (Endolaser).

ART - Teste e Tratamento de Resposta Autónoma 
Procure mais profundamente e descubra 
o que está a impedi-lo de ser mais saudável.

TESTES E TRATAMENTOS 
VITAMÍNICOS

O Paz Protocol combina a técnica de PRF Facial 
com a terapia de fotobiomodulação, que utiliza 
a tecnologia ATP38 (Suíça). Esta terapia 100% 
biológica utiliza a energia da luz para estimular 
a regeneração celular, trazendo assim resultados 
mais rápidos e eficientes ao tratamento.

FOTOBIOMODULAÇÃO


