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Èxit de participació en l’acte sobre els avenços en tècniques estètiques de l’insitut

A

quest divendres es va celebrar la presentació d’”Els últims avenços en tècniques antiage” a càrrec de l’institut d’estètica Yvette
Pons al restaurant Sesoliveres d’Igualada.
A l’arribar els assistents rebien una mostra
de la nova crema que presentava Ivet Pons i
havien de passar pel photocall.

La presentació va comptar amb la presència
de gairebé 250 convidats que van gaudir de
les explicacions de diversos professionals
en el sector de la cirurgia plàstica i mèdic. La representant de
Venus Concept, companyia puntera en tecnologies anti-age, va
iniciar l’acte. La Dra. Alejandra Luna va presentar l’últim equip
que ha tret al mercat, que es diu VENUS VIVA i és el dispositiu
més avançat per a tractaments de remodelació facial.
El Dr. Oriol Vernetta – especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica – està considerat com un dels cirurgians plàstics
amb més projecció del nostre país en el camp de la cirurgia estètica i com a màxim exponent de l’anomenada “Nova Cirurgia”.
Ell és qui va explicar la tècnica d“El Lifting dels 8 punts” amb el
que aconseguirem realçar i definir pòmuls, galtes, els solcs nasogenians, i l’oval de la cara.

La sala de Sesoliveres amb uns 250 assistents

Va continuar Noelia Jiménez, especialista en tecnologies medicoestètiques, presentant la segona tecnologia destaca de la nit:
el HIFU. Aquest és un tractament per reafirmar el teixit fins a
capes molt profundes, arribant a la musculatura, a força d’ultrasons focalitzats. Actualment està considerada com una de les
més eficients en aplicacions mèdic estètiques per al tensat cutani, rejoveniment i regeneració natural del teixit.
Va seguir David Gasol, nutricionista macrobiòtic i vegà, va donar
les claus sobre els aliments cal prendre per cuidar-se la pell i
millorar i prevenir l’envelliment amb el tractament de medicina
estètica: “Lifting dels 8 punts”.
Va tancar aquesta presentació Ivet Pons, per presentar una nova
crema. Ara fa quatre anys la línia YVETTE PONS del mateix institut estètic, va crear Anti Age GLOBAL ANTI-AGING CREAM, dues
cremes que serveixen per tractar i prevenir l’envelliment. La tecnologia ja era avançada en aquesta, però ara ha creat una crema
oxigenant i hidratant, per a tot tipus de pells, la YP-OX2, HYDROOXYGEN CREAM. És una línia sense parabens i amb actius extrets de mitjans vegetals, també ha utilitzat tècniques relacionades amb la biotecnologia.

Detall per als assistents

Tot plegat va estar amenitzat per la presentadora de televisió Elisabet Carnicé, coneguda per estar al capdavant dels programes
Tvist i Quarts de Nou de TV3.

Yvette Pons amb Elisabet Carnicer, presentadora de TV3 i de l’acte.

Institut Yvette Pons

C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada, Barcelona.Tel. 93 804 62 02.
info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
Yvette Pons exposant la seva nova crema que ha tret al mercat

www.facebook.com/yvettepons
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Entre els assistents hi havia personalitats del món de la moda, publicitat i televisió en què hi destaca el periodista esportiu Xavier Valls,
presentador del Gol a Gol i l’Esport Club de TV3. També reconeguts personatges com Gerard i Ricard Montalban, models, Jordi Blancafort,
fotògraf, i Nadia Rodríguez, Personal Trainer i Coach de famosos.

Yvette Pons amb Xavier Valls i d’altres convidats

Yvette Pons Ricard i Gerard Montalban .Jordi Blancafort,fotograf Vogue. Antonio Garrido, estilista de TV

Fills de Yvette Pons amb Xavier Valls, presentador de TV3,Gol aGol

Part de l’equip de Yvette Pons amb els models Montalban

Yvette Pons, amb Albert Llovera, 1er competidor paralímpic en campionats del mon
del mon de ral·lis. Elisabet Carnicer i Joan Fusalba.

Yvette Pons amb el model Ricard Montalbán

Vull agrair a tothom l ’assistència en aquests moments tan importants del meu bagatge professional.
Gràcies per la confiança dipositada en tot l ’equip que formem part de l ’institut Yvette Pons.

www.yvettepons.com

