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Assunto: TRATAMENTOS PARA O VERÃO 

 

 
 

Aposta de verão: os tratamentos mais badalados para 
esculpir o corpinho na próxima estação 

 

A dermatologista Paula Bellotti orienta a aplicação do Vela Shape 3 Foto: Rafael Moraes / EXTRA 

Santo Antônio tem lugar de destaque na mesa de uma das mais badaladas dermatologistas do 

Rio. Paula Bellotti, no entanto, é clara ao atender suas pacientes em sua clínica que ocupa um 

andar de um prédio no Leblon: não existe milagre. Pelo menos em se tratando de perder 

gordura localizada, eliminar flacidez e “desconjurar” celulite. Nesse campo, ela, que tem um dos 

centros dermatológicos mais bem equipados do Rio, aposta nas leis da física como a grande 
promessa para este verão. Um mecanismo aprimorado, com polos negativos e positivos se 

ligando de forma intercalada, tornou possível levar a camadas mais profundas da pele a 

radiofrequência, responsável por estimular a produção de colágeno. Esse, sim, um “santo 

remédio” para dar firmeza e elasticidade à pele. 
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Mas, para ter se tornado a estrela da clínica e objeto de desejo de quem sonha desfilar sem 
canga na cintura na próxima estação, o Vela Shape 3 vai além. Por meio da associação de 

quatro técnicas — radiofrequência, infravermelho, vácuo pulsado e massagem mecânica — o 

tratamento se propõe a eliminar celulite, flacidez e gordura. 

— Essa tecnologia, já consagrada para o tratamento da celulite, agora está três vezes mais 
potente e vem com uma ponteira específica para gordura localizada e outra para flacidez. Ou 

seja, temos agora um protocolo de tratamento mais completo e com resultados ainda melhores 

— diz Paula, que coordena clínicas em Madureira e Duque de Caxias. 

 

Três em um: o Vela Shape 3 é a posta da Clínica Paula Bellotti para tratar celulite e combater 

flacidez e gordura localizada Foto: Rafael Moraes / EXTRA 

O infravermelho provoca a quebra da membrana das células adiposas, fazendo a gordura ser 
eliminada pelo organismo. O vácuo suga a pele, auxiliando na melhor penetração do 

infravermelho e da radiofrequência. Já a manipulação mecânica promove uma drenagem, 

reduzindo o inchaço e eliminando toxinas. 

O tratamento, que pode ser feito no abdômen, costas, braços e coxas, prevê de seis a oito 
sessões quinzenais, que custam a partir de R$ 900. 



 

 

 

 

 

Paula Bellotti comanda um grupo de clínicas dermatológicas, com unidades no Leblon, 

Madureira e Duque de Caxias Foto: Rafael Moraes / EXTRA 

Uma química perfeita 

Se a física pode ser uma excelente aliada da boa forma, a química não fica atrás. O ácido 

polilático é a grande estrela do programa Summer Body Up, que oferece ainda radiofrequência e 
massagem modeladora e é a aposta para este verão na Clínica Dermais, na Tijuca, coordenada 

pela dermatologista Juliana Neiva, queridinha de celebridades como Paola Oliveira, Bruna 

Marquezine, Carol Castro e Juliana Paes. 

Segundo a dermatologista Fabíola Bordin, também da Dermais, o ácido polilático estimula o 
colágeno, dando mais firmeza à pele: 

— E, desde que a forma de aplicação evoluiu, com estudos feitos de dois anos para cá, temos 

ótimos resultados contra a celulite. Pode ser aplicado na coxa, braços, bumbum e na face. 

 

A dermatologista Fabíola Bordin aplica o ácido polilático, que combate a flacidez e trata celulite 

Foto: Rafael Moraes / EXTRA 

O número de aplicações injetáveis varia de acordo com o grau de celulite e flacidez. Mas, em 

geral, são de duas a três sessões, que custam a partir de R$ 3.000. Em 21 a 28 dias, o 
organismo começa a produzir colágeno e esse efeito pode perdurar por 18 a 24 meses. 

Benefícios das ondas de radiofrequência 



 

 

 

 

Por meio da emissão de ondas de radiofrequência e ultracavitação (fenômeno físico que induz a 
quebra da célula de gordura), o Splenda é a aposta da Clínica Corpus de Lune, na Barra, para a 

próxima estação. Segundo a fisioterapeuta e dermato funcional Luni Freire, essa dupla atuação 

permite sessões mais breves. 

O equipamento trata a celulite e reduz medidas de braços, abdômen, coxas e flancos. O custo 
desse tratamento gira em torno de R$ 150 por sessão. 

Com tanta tecnologia, a melhor promessa é cuidar de você mesma. Vem, verão! 

 

 


