


EVENTOS 2021



LASER DAY

Um dia com muitas possibilidades de tratamento!

Todo mês, a plataforma de laser queridinha do 

momento: Etherea

São múltiplas funções em um mesmo equipamento

Laser de CO2 – rejuvenescimento, estímulo de colágeno, 

tratamento de manchas, cicatrizes e estrias. Pode ser 

aplicado nas regiões de face, pescoço, colo, mãos, seios, 

glúteos.

Luz Pulsada – tratamento de vasinhos superficiais 

(telangiectasias),rosácea, estímlo de colágeno, clareamento 

de olheiras

Depilação a Laser DI-IODO

Datas previstas:

6 de março- sábado de manhã

14 de abril- 4ª feira de manhã

12 de maio- 4ª feira de manhã

16 de junho- 4ª feira de manhã

30 de julho- 6ª feira de manhã

21 de agosto- sábado de manhã

22 de setembro- 4ª feira de manhã

27 de outubro- 4ª feira de manhã



OXY DAY

Um dia para você conhecer a 

Harmonização Facial Não Invasiva

com

Oxigenoterapia & Bioestimulador de Colágeno

A Oxigenoterapia é uma tecnologia amplamente

utilizada na Europa, totalmente tópica e indolor que, a

partir da reação do Oxigênio in natura com as

membranas celulares, promove uma hiperhidratação

celular, possibilitando a movimentação de volumes

faciais, além de proporcionar o clareamento de

manchas por diluição. Na mesma sessão são

utilizados ativos em alta concentração para estímulo

de colágeno.

Agende a sua sessão de demonstração 

cortesia!

Todo primeiro sábado do mês



LUA CHEIA HAIR DAY

A virada da Lua Nova para Lua Cheia é o melhor 

momento para recuperar o volume, brilho e força 

dos fios. Por isso, preparamos a cada mês, na 

virada da Lua, um dia especialmente dedicado para 

cuidar dos seus cabelos.

Aproveite valores promocionais para o combo de 

Terapia Capilar com Fototerapia (laser azul, 

vermelho e ambar), Oxigenoterapia e aplicação de 

Fator de crescimento

Somente nas seguintes datas: 

27/02 sábado

27/03 sábado

24/04 sábado

26/05 4ª feira

25/06 6ª feira

23/07 6ª feira

21/08 sábado

18/09 sábado

20/10 4ª feira

19/11 6ª feira

18/12 sábado



SOBRE NÓS



Nossa Equipe

Acompanhe nosso calendário de Eventos 

e Promoções!

Agendamentos (11) 94550-8878

@clinicamacweber

Rua Edison, 938 – Campo Belo SP

Será um prazer recebê-lo(a)!

Dra. Alice Weber – Saúde da Mulher

Dr. Marcello Carvalho – Estética Avançada

Dra. Camila Vilar – Plástica Ocular

Jessica Matiello – Fisioterapeuta


