
Cirurgia Plàstica, 
Reparadora 

i Estètica

La cirurgia plàstica té com a objectiu corregir el 
perfil facial/corporal i minimitzar l’envelliment 

amb tècniques segures i resultats naturals.

A gust amb tu mateix

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

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Dra. Helena Biosca 
Estela

• Especialista en Cirurgia Plàstica, 
Reparadora i Estètica.

• Especialista en aplicació de Tecnologia 
Mèdica Làser.

• Màster europeu en Medicina Antiaging.
• Membre de la Societat Espanyola de 

Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.
• Membre de la International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery.
• Membre de la Societat Europea Antiaging.
• Membre de la World Society Anti-Aging 

Medicine.
• Exerceix la seva activitat professional a 

Barcelona, Milà, Lleida i Castelldefels.

Assistència mèdica tot el any
de 8:00h a 24:00h
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Cirurgia Plàstica, Reparadora,
Estètica i Medicina Antiaging

Cirurgia del perfil i rejoveniment facial Facials

Rejoveniment escot i mans

Corporals

* Zerona

Eliminació de tatuatges

Tractament de lesions i tumoracions de 
la pell

Cirurgia del contorn corporal

Cirurgia plàstica i reparadora: és una 
especialitat que s’ocupa de la correcció 
de tot el procés congènit, adquirit, 
tumoral o simplement involutiu, que 
afecti a la forma i/o funció corporal.

Cirurgia estètica: tracta de corregir 
el perfil facial, el contorn corporal i 
minimitzar els signes d’envelliment amb 
tècniques segures i resultats naturals.

Medicina antiaging: té com a objectiu 
l’aplicació preventiva i avançada de 
teràpies personalitzades per retardar el 
procés d’envelliment fisiològic, prevenint 
l’aparició de malalties i millorant l’estat 
físic, mental, sexual i cel·lular.

• Lifting facial i cervical (coll).
• Blefaroplàstia (parpelles).
• Remodelació del mentó.
• Reconstrucció de lòbuls auriculars.
• Otoplàstia (orelles).
• Rinoplàstia (nas).

• Tècniques de rejoveniment facial: Toxina 
botulínica, Biorevitalització (vitamines), 
Needing, Àcid hialurònic, Peeling químic, 
Tri-Age.

• Làser i radiofreqüència cara i coll.
• Lesions pigmentades amb làser (taques).
• Remodelació labial.
• Couperosis i lesions vasculars (“venetes”, 

angiomes) / Làser.
• Seqüeles de l’acne.

• Remodelació corporal: Zerona* i 
Intralipoteràpia.

• Depilació amb làser.
• Telangiectàsies o aranyes vasculars / Làser.
• Radiofreqüència per millorar la flacciditat.
• Hiperhidrosi o hipersudoració d’aixelles i 

mans.

• Primer tractament làser, NO-INVASIU, 
aprovat per la FDA que redueix el greix 
corporal de forma localitzada en 3 
setmanes.

• Sense dolor, sense temps de recuperació i 
sense cirurgies.

• Tècnica aplicable a totes les zones 
corporals.

• Remodelació del contorn corporal: 
liposucció o lipoescultura.

• Remodelació abdominal: lipectomia, 
abdominoplàstia o dermolipectomia.

• Cirurgia mamària: augment, reducció, 
elevació, reconstrucció postmastectomia i 
ginecomàstia.

• Cirurgia postbariátrica (obesitat).
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TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES TÈCNIQUES NO QUIRÚRGIQUES
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