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A face é a única parte do corpo que difere uma pessoa da outra, 

refletindo o interior físico e emocional do ser humano. Observe e verá que o 

rosto também fala, primeiro mostra sinais suaves, depois aparecem as 

olheiras, a pele perde o viço, as pálpebras incham, entre outros.  

A face humana conta a história de nossa vida, tudo o que expressamos é 

manifestação de estímulos internos que se relacionam com nossa mente, 

sendo de grande importância a sintonia harmônica entre corpo e mente. 

Tratamento Facial 



 

 

Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), a parte mais importante é a 

fisiognomonia (diagnóstico da condição de saúde através dos sinais e forma 

da face) que revelam a condição do Chi – energia vital. 

No momento atual, vivemos assolados por dúvidas e infelicidades, a 

mente e o espírito se desorientam, levando desarmonia às funções dos órgãos 

e vísceras dando origem a diversas doenças, marcas de expressão (acne; pés 

de galinha; rugas peribucais e na testa; bolsa nos olhos, manchas, entre 

outros) e envelhecimento precoce. Esses desequilíbrios podem ser 

modificados de forma invasiva e não invasiva através das técnicas de:  

 

 Acupuntura Estética (aplicação de agulhas) 

 Eletroacupuntura  

 Microagulhamento (Dermaroller) 

 Guasha 

 Shiatsu Facial (estimulação do sistema de meridianos) 

 Terapias (Higienização; Hidratação; Peeling de cristal; Cristaloterapia; 

Argiloterapia; Creme de ouro; Creme de prata; Pó e Creme de pérola, 

entre outros) 

 

 

 

 

 

 

 São utilizadas agulhas no local e, nelas, são acoplados estimuladores 

elétricos que emitem uma corrente elétrica capaz de quebrar as células 

adiposas (de gordura), em seguida é realizada a ventosa e a drenagem linfática 

local. 

 

 

 

  

Na visão dos chineses, a celulite (Lipodistrofia Ginóide) e causada pela 

estagnação dos líquidos corporais, portanto, são utilizados pontos que 

Tratamento da Gordura Localizada 

Tratamento da Celulite e Estrias 



 

 

promovem a melhora do fluxo dos líquidos e, consequentemente, a aparência 

da pele. Ja as estrias indicam um desequilíbrio elástico localizado, nestes 

casos, as agulhas estimulam a cicatrização da pele e a suavização das estrias. 

 

 

 

 

Para quem ainda não possui marcas de expressão, o tratamento pode ser 

realizado com o objetivo de prevenir e retardar o envelhecimento da pele. 

 

Vantagens  

 Cicatrização rápida – 24hrs 

 Não causa dano a pele 

 Tem efeito duradouro 

 Não precisa de repouso após sua realização 

 

Enfim, a beleza reflete o quadro interno das pessoas. A beleza vem de 

dentro, do perfeito funcionamento dos órgãos; percebendo isso, a MTC saberá 

se deve estimular ou acalmar os pontos vitais, propiciando um equilíbrio e, 

encontrando o equilíbrio, o próprio organismo ira normalizar suas funções, o 

que ira refletir em sua aparência. 
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