
My Secret Clinic é a primeira e 
única clínica em Portugal com 
um laser Picoway® da Candela 

Medical, um revolucionário dispositivo mé-
dico-estético que consegue resultados espe-
taculares sem desconforto e com um rápido 
tempo de recuperação nos tratamentos de 
rejuvenescimento, lesões pigmentadas, ci-
catrizes, acne e eliminação de tatuagens.
O Dr. Pedro Santos é o seu Diretor Clí-
nico. Licenciado em Medicina pelo Insti-
tuto Abel Salazar de Ciências Biomédicas 
- Universidade do Porto e Mestrado em 
Medicina Estética e Anti-Envelhecimento 
na Universidade Complutense de Madrid. 
O seu trabalho é reconhecido nacional e 
internacionalmente, sendo formador em 
tecnologias médicas e em injetáveis esté-
ticos e corretivos.

EM QUE CONSISTE O TRATAMENTO?
O tratamento com Picoway® é rápido e efi-
caz, para a grande maioria das indicações 
duas a quatro rápidas sessões de 15 minu-
tos são suficientes para alcançar o resulta-
do pretendido.
O procedimento é simples. Depois de uma 
limpeza da pele cuidada, aplica-se o laser na 
pele, com desconforto mínimo a nulo. Na 
maioria dos casos, a recuperação é de algu-
mas horas, com uma mínima sensação de 
calor e vermelhidão, podendo-se maquilhar 
de imediato. Nos casos em que for necessá-
rio utilizar um esquema de tratamento mais 
agressivo, como por exemplo em cicatrizes, 
aplicamos um anestésico em creme, sendo o 
tratamento totalmente indolor. 
Isto é possível pela tecnologia de última ge-
ração, presente no Picoway®. Utiliza pulsos 
de laser de duração ultra curta para produ-
zir as alterações necessárias na pele. Este 
pulso faz com que, ao contrário dos lasers 
“convencionais” que trabalham baseados 
em calor, o Picoway® não aqueça a pele, ge-
rando ondas acústicas para produzir o seu 
efeito. Permite, de uma forma segura, gentil 
e eficaz, quebrar as partículas de pigmento 
(tatuagens ou manchas) para que sejam eli-
minados e levar à produção de colagénio e 
elastina, para melhorar a qualidade da pele.

QUE USOS DÁ AO LASER PICOWAY® 
NA SUA CLÍNICA? 
Para além de remover tatuagens, o Picoway® 
é um sistema de tratamento integral da pele. 
Trata desde o melasma (vulgarmente co-
nhecido como “pano”), as manchas que 
aparecem com a exposição solar e o enve-
lhecimento.
É ainda altamente eficaz na recuperação de 
uma pele de aspeto saudável, tratanto ru-
gas finas, reduzindo o tamanho dos poros, 
melhora cicatrizes de acne, dando à pele 
um brilho e aspecto uniforme.

QUE RESULTADOS CONSEGUE? 
Os resultados são inigualáveis. As dife-
renças na qualidade da pele são notórias a 
partir da primeira sessão. Quem faz o tra-
tamento fica rendido com a associação das 
suas várias características: tratamentos rá-
pidos, desconforto mínimo a nulo e resul-
tados que são notórios e quase imediatos! 
Os tratamentos com Picoway® trouxeram 
uma dimensão adicional àquilo que na My 
Secret Clinic é a nossa visão da Medicina Es-
tética: produzir mudanças positivas àqueles 
que nos procuram, com impacto na sua vida 
diária. Os meus pacientes dizem que já não 
se maquilham tanto porque se sentem bem 
com a sua pele. O tratamento reforça a sua 
autoestima e dá-lhes a sensação de poder.

A Medicina Estética do presente e do futu-
ro é isto mesmo: devolver a auto-confiança 
e a auto-estima, que a pele transmita aquilo 
que se sente, com resultados naturais e du-
radouros. E os tratamentos com Picoway®, 
como tecnologia de última geração, fazem 
parte deste presente e futuro. 

“Os meus pacientes dizem  
que já não se maquilham porque  
se sentem bem com a sua pele”
Pedro Santos, diretor clínico da My Secret Clinic, explica como e porque a tecnologia laser Picoway® muda a vida dos seus pacientes.
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