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DLM FACIAL

DEFINIÇÃO DE DLM FACIAL

A drenagem linfática facial é uma técnica de massagem que ajuda a eliminar
toxinas e ativar a circulação sanguínea e aumentar a vitalidade. A técnica
oxigena a pele, deixando-a mais firme, com mais viço, melhorar sensação e
é capaz até de reduzir as linhas de expressão.

BENEFICIOS DE DLM FACIAL

A drenagem linfática facial é um tratamento com muitos benefícios e tem
objetivos preventivos, estéticos e terapêuticos, pois estimula o sistema de
defesa, a oxigenação dos tecidos e ajuda na eliminação de líquidos que
ficam retidos. Age também tonificando a pele e retardando o envelhecimento
dos tecidos.

A drenagem facial e eficiente na melhoria da circulação sanguínea,
ampliando a vascularização da região onde é aplicada , eliminando bolsas e
marcas de expressão na região dos olhos e é muito indicada pós-operatório,
pois quando realizada na área da cirurgia.

Já para as cicatrizes, e ótima logo após a lesão, pois melhora a capacidade
linfática e a circulação, diminuindo o edema. Se feita muito tempo depois, as
chances de ficar sem nenhuma marquinha são menores, pois a circulação já
ficou comprometida em função do inchaço provocado pela lesão.

A técnica de drenagem linfática facial é um pouco diferente da corporal, pois
o rosto e mais delicado e necessita de toques mais suaves. O tratamento
consiste em duas etapas. Primeiramente e feita a abertura dos gânglios
(pescoço, colo e axilas) em seguida é feita a drenagem direcionando a linfa
com seus conteúdos(toxinas e líquidos) retidos para ser eliminados por
esses gânglios.

As sessões de drenagem facial podem der feitas uma vez por semana ou
ate mais, para tipos de pele mais necessitados. A frequência ideal depende
de cada caso, mas o importante é manter a regularidade do tratamento para
não prejudicar o resultado final.

INDICAÇÕES DE DLM FACIAL

A drenagem linfática facial esta indicada no pré e pós-cirurgia plástica: Na
recuperação pós-cirúrgica a técnica de drenagem linfática manual é
empregada para drenar edemas, favorecer e acelerar a regeneração
tecidual e aliviar quadros álgicos. A drenagem atua tanto na regressão do
edema como na uniformização do tecido que esta cicatrizando por baixo da
pele evitando ondulações e a formação de nódulos na região.

CONTRA INDICAÇÕES DE DLM FÁCIAL

Entre as contra indicações absolutas estão:

Tumores malignos não controlados.

Tuberculose, hipertireoidismo,

Insuficiência cardíaca.
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