
• Llicenciada en Medicina i 
Cirurgia per la Universitat 
de Lleida .

• Diplomatura en Medicina 
Estètica i de l’Envelliment 
per la Universitat de 
Barcelona 

Medicina Estètica i
Antienvelliment

Trobar-se a gust amb el seu rostre i el seu cos 
és fonamental per a moltes persones.

Bellesa i cura
de la seva salut

Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Dra. Yolanda García Vázquez

Assistència mèdica tot el any
de 8:00h a 24:00h

Unitat Quirúrgica

Unitat Quirúrgica

Oficines

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Esp. Mèdiques i Rehabilitació

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Oficines

Especialitats Mèdiques
i Rehabilitació

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 197

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 197

Assistència mèdica tot l’any
de 8:00h a 24:00h
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Medicina Estètica i
Antienvelliment

Mesoteràpia corporal

Nanoroller

Aqualix

Dieta proteïnada

Peeling químic

Mesoteràpia d’àcid hialurònic

Mesoteràpia de vitamines

Mesoteràpia amb factors de creixement

Filler d’àcid hialurònic

Remodelació labial

Toxina botulínica

Rejoveniment facial i millora de marques 
d’acne

Trobar-se a gust amb el seu rostre i el seu 
cos és fonamental per a moltes persones, 
per això desenvolupem un programa 
de MEDICINA ANTIENVELLIMENT i de 
millora estètica vinculat sempre a la cura 
de la salut.

Processos que no requereixen intervenció 
quirúrgica, a través de mètodes poc 
invasius utilitzant anestèsia local o tòpica, 
molt segurs i amb resultats moltes 
vegades gairebé immediats.

Tractament de cel·lulitis en cartutxeres o 
abdomen mitjançant microinjeccions dèrmiques, 
afavorint al mateix temps la reducció de volum.

Tractament i millora d’estries.

Tractament de adipositats localitzades 
mitjançant l’ús de detergents injectats 
directament en teixit subcutani.

Control i seguiment de la pèrdua de pes.

Aplicació de diferents àcids sobre la pell, amb 
diverses propietats : despigmentant,  antiacne 
i antiaging, que produeixen una abrasió 
controlada dermo-epidèrmica.

Múltiples injeccions a nivell dèrmic d’àcid 
hialurònic que capten aigua i produeixen una 
hidratació en profunditat.

Múltiples injeccions a nivell dèrmic de complex 
vitamínic, que estimulen la producció de 
col·lagen, aporta fermesa i lluminositat.

Múltiples injeccions en dermis de la fracció 
plaquetària rica en factors de creixement, de 
la sang del propi pacient, és un gran agent 
antienvelliment.

Corregir els solcs nasogenians, codi de barres 
i altres arrugues facials.

Perfilat o volum de llavis.

Injecció de la toxina per al tractament del terç 
superior de la cara.

Amb nanoroller, estimulant la producció massiva 
de fibres estructurals de col·lagen a dermis.

info@centremedic.net        www.centremedic.net         Tel. 93 665 60 11       

CORPORAL FACIAL
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