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Frio é sinônimo de carinho 
e troca de afeto, claro, 
de mãos dadas! Por isso, 
resolvemos deixar as suas 
bem macias e protegidas 
das baixas temperaturas
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1. Polpa hidratante ekos castanha, Natura (R$ 19,80)
2. creme hidratante com filtro, sparkkli Home spa (R$ 39)
3. creme hidratante com filtro solar, Dermatus (R$ 58,60)
4. creme rejuvenescedor FPs 15, Dermage (R$ 55)
5. creme altéia, o Boticário (R$ 19,90)
6. cold cream, avène (R$ 29,30)
7. Hidratante, Maturi (R$ 28)
8. Hidratante amêndoa, Éh cosméticos (R$ 11)
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todas as mulheres em uMa

O Brasil é o segundo país que 
mais realiza cirurgias plásticas 
estéticas no mundo. Em 1 ano, 
são realizados mais de 540 mil 
procedimentos e uma média 
de 1.200 cirurgias estéticas por 
dia.  Nos primeiros lugares 
deste ranking, destacam-se as 
cirurgias de prótese de mama e 
lipoaspiração. Um dado que vem 
se tornando cada vez mais evidente 
é a procura das cirurgias por 
parte dos homens que buscam, 
principalmente, os procedimentos 
de lipoaspiração e plástica facial.

As cirurgias plásticas tornaram-se, 
em nossos dias, procedimentos 
acessíveis e, às vezes, erroneamente 
encarados como muito simples. 
Não há dúvidas de que os avanços 
da medicina permitiram que os 
procedimentos médicos se tornassem 
cada vez mais seguros. Entretanto, 
as cirurgias sempre devem ser 
consideradas como procedimentos 
invasivos e devem ser realizadas 
por profi ssionais competentes em 
ambientes seguros e com  o paciente 
em perfeito estado de saúde. 
Dessa forma, a cirurgia plástica 
cumprirá o seu papel de melhorar 
a estética corporal e a autoestima 
sem trazer danos ou repercussões 
indesejadas ao organismo. 
Certamente, os resultados serão 
cada vez mais vitoriosos.

Clínica Suzy Vieira
Plástica&Estética 
Rua Peixoto Gomide, 515, cj. 151
São Paulo (SP). Tel.: (11) 3289-8908 
suzy@suzyvieira.com.br 
www.suzyvieira.com.br

     de cirurgias 
plásticas!!!
BRASIL CAMPEÃO...
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