
ALMA Q FINALMENTE EM PORTUGAL!

A revolucionária plataforma laser Alma Q (figura 1) chegou finalmente  
a Portugal, tendo encontrado casa na Allure Clinic, no Porto.

É    um laser Nd:Yag muito versátil, com modo triplo de ação, 
sendo o mais potente do mercado. Apresenta inovações 

tecnológicas únicas nomeadamente duplo pulso (Figura 2) que 
permite fornecer mais energia à pele e controlar a profundidade 
(Figura 3) o que possibilita trabalhar desde a camada mais 
profunda da pele até à mais superficial. O Alma Q é inigualável 
no seu poder e versatilidade para o tratamento de uma ampla 
gama de indicações estéticas. Saliento o tratamento de lesões 
pigmentadas benignas quer sejam superficiais ou profundas.  
O ciclo da vida e as alterações hormonais podem afetar a 
distribuição da melanina na nossa pele, originando manchas 
solares (Figuras 4.1 e 4.2), melasma e até queratoses. Procura-se 
remover as áreas escuras, eliminando a pigmentação de todas 
as camadas da pele e restabelecendo novamente uma cútis com 
tonalidade regular, uniforme e luminosa. Os tratamentos foram 
especialmente concebidos para o conforto do paciente e são 
seguros e eficazes para todos os tipos de pele, inclusive a pele 
escura. Outra área relevante é no tratamento de lesões vasculares 
nomeadamente na rosácea (Figuras 5.1 e 5.2), telangiectasias e 
manchas vinho-do-Porto. O Alma Q oferece uma solução eficaz e 
não invasiva que permite fechar ou reduzir o calibre destes vasos, 
tornando-os impercetíveis na superfície cutânea. A eliminação de 
tatuagens (Figuras 6.1 e 6.2) com múltiplas cores requer um laser 

de alta potência que consiga fornecer energia suficiente dentro do 
espectro de absorção de uma ampla gama de cores. O tratamento 
quebra mecanicamente as partículas de tinta sem causar dano 
térmico, permitindo que a tatuagem desapareça, com risco 
mínimo de cicatriz ou alterações da pigmentação. Por fim, destaco 
o rejuvenescimento cutâneo (Figuras 7.1 e 7.2) absolutamente 
inovador e não invasivo que este laser permite realizar. Com a 
idade, os efeitos do envelhecimento cronológico e da exposição 
solar acentuam-se e começam a aparecer imperfeições tais como 
rugas, linhas de expressão, flacidez e alterações da textura cutânea. 
O Alma Q permite realizar um rejuvenescimento não ablativo, 
fracionado, que abrange todas as camadas da pele, estimulando 
a produção de colagénio e a remodelação cutânea após induzir 
pequenos danos em profundidade. Desta forma, devolve a beleza 
natural dos pacientes, originando uma pele mais suave, mais 
jovem e com um aspeto mais saudável. Saliento que todos estes 
tratamentos são indolores logo, não necessitam de qualquer 
tipo de anestesia. A recuperação é imediata e permite regressar 
à vida social ou profissional no próprio dia.São procedimentos 
muito seguros, podendo ser realizados em todos os tipos de pele 
e até nos meses mais quentes do ano. Na minha perspetiva, o 
Alma Q veio revolucionar o mundo dos lasers e não é mais uma 
plataforma laser… é simplesmente, a melhor!

PUBLIRREPORTAGEM

Alma Q por tópicos:

–  Novo sistema laser de 
máxima potência

–  Precisão estética com 
um exclusivo controlo da 
profundidade

– Versatilidade inigualável
–  Eficaz em todos os tipos 

de pele
– Segurança máxima
– Indolor
– Sem downtime

Indicações estéticas  
do Alma Q:

– Lesões pigmentadas
– Eliminação de tatuagens
– Lesões vasculares
– Cicatrizes de acne
–  Rejuvenescimento não 

invasivo que estimula a 
formação de colagénio  
e a remodelação cutânea

Figura 4.1 (Antes) Figura 4.2 (Após 2 sessões) Figura 5.1 (Antes) Figura 5.2 (Após 2 sessões)

Figura 6.1 (Antes) Figura 6.2 (Após 4 sessões) Figura 7.1 (Antes) Figura 7.2 (Após 3 sessões)
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