
ACCENT PRIME  
A PLATAFORMA QUE VEIO REVOLUCIONAR A ESTÉTICA NÃO INVASIVA

Estima-se que a prevalência da celulite é de 80 a 90% em 
mulheres após a puberdade. Com efeito, de tão frequente, 

há quem defenda que deve ser considerada um caracter sexual 
secundário, à semelhança da barba nos homens. Mas, apesar 
de prevalente, é algo com que a maioria das mulheres se debate 
diariamente. Apesar de cruciais, os cuidados de alimentação, a 
prática de exercício físico e a aplicação de cremes são, por si 
só, raramente eficazes, na eliminação do típico aspeto “casca 
de laranja”. Existem numerosos equipamentos e tratamentos 
adjuvantes diversos que tornam difícil a seleção.
Neste contexto, o Accent Prime™ surge como uma plataforma 
diferenciadora e inovadora que permite a combinação das 
tecnologias mais avançadas de ultrassons e de radiofrequência 
de forma a otimizar os resultados, permitindo destruir as células 
de gordura mas também estimular a produção de colagénio, 
reafirmando, simultaneamente, a pele. A integração do software 
de última geração permite a emissão de energia a vários 
níveis: superficial, médio e profundo, permitindo o controle da 
profundidade a que se fará sentir a energia. Assim, especificamente 
no caso da celulite, este equipamento diferencia-se porque os 
efeitos são evidentes a nível profundo, na camada de gordura, 
mas também superficialmente, com melhoria do aspecto da pele.
Os ultrassons deste equipamento são focalizados à gordura, não 

afetando os tecidos adjacentes e, portanto, não apresentando 
efeitos laterais nem riscos. Já a radiofrequência deste equipamento, 
além do controlo da profundidade a que a energia se irá fazer 
sentir, permite um aquecimento contínuo, sem dissipação, durante 
todo o tratamento, permitindo, assim, um efeito de compactação 
efetivo que se vai intensificando ao longo do tempo, após a 
sessão.

É, assim, um dispositivo que vem revolucionar, de forma não 
invasiva, as possibilidades de:
■ body contouring;
■ reafirmamento cutâneo (corporal e facial);
■ diminuição de gordura localizada;
■ tratamento da celulite. 

Com efeito, uma das suas principais vantagens é tratar 
simultaneamente a celulite e a flacidez - problemas que tantas 
vezes caminham de mãos dadas. Além disso, tem a particularidade 
de poder ser aplicado a qualquer zona corporal, incluindo a 
face para tratamento de, por exemplo, a inestética papada ou 
a flacidez. Esta plataforma recebeu já a aprovação pela FDA 
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Figura 1 (Antes) Figura 1 (Após 4 tratamentos - 7,8cm) Figura 2 (Antes) Figura 2 (Após 4 tratamentos)
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(Food and Drugs Administration), deixando plasmados os níveis 
de segurança e eficácia que oferece.
É um tratamento indolor, sentindo-se apenas uma ligeira sensação 
de calor local. Como tal, não necessita de qualquer tipo de 
anestesia.Não é necessário nenhuma preparação nem nenhum 
cuidado específico após cada sessão, sendo possível a retoma 
imediata da actividade laboral e a prática de exercício.

O tratamento deve ser feito semanalmente, no caso da aplicação 
de radiofrequência isolada, ou quinzenalmente, quando se utiliza 

adicionalmente a tecnologia de ultrassons, nos casos de gordura 
localizada ou de celulite em estádios mais avançados.
São recomendadas cerca de 8 sessões para a maioria dos 
tratamentos e a sua duração varia de meia hora a uma hora, 
dependendo do protocolo adoptado e da área a tratar.

Este dispositivo, de utilização exclusiva em clínicas médicas, 
pode ser encontrado na Allure Clinic, no Porto,  

de forma exclusiva no Norte do país.
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