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Por que o surgimento de
estrias é tão comum na
adolescência?
As estrias são um processo degenerativo cutâneo adquirido, tendo
tendência a se formar simetricamente, ou seja, se um lado do corpo
tem, provavelmente o outro terá
também.
A cor desta alteração estética muda
conforme a fase evolutiva, indo do
vermelho (rosadas), que são mais
recentes, ao branco (nacarada), que
são mais antigas.
Mas por que muitos adolescentes
têm estrias?
As estrias em adolescentes surgem
principalmente em decorrência do
estirão, que é o processo de crescimento, ou o ganho de altura. Na
puberdade este processo se intensifica, sendo que os meninos crescem
em média de 10cm a 12 cm por ano, e
as meninas de 8cm a 10cm por ano.
Desta forma, a pele estica rapidamente, o que ocasiona o rompimento
das fibras elásticas e colágenas da
pele, e assim surgem as temidas
estrias.

Essa alteração inestética gera
desconforto para muitos adolescentes, que passam a sentir vergonha
do corpo e isso também pode acarretar distorções de imagem.
Pensando nisso, o Estética Teen,
desde a sua criação em 2014, atende
adolescentes com problemas de
estrias, buscando melhorar a autoestima, bem-estar e o amor próprio
dos jovens atendidos no projeto.
Conhece algum adolescente que
tem estrias?
Convide-o para fazer parte do
projeto. Basta residir em Curitiba
(PR) e Região metropolitana, ter entre
14 e 17 anos e ter disponibilidade de
participar uma vez por semana de
segunda a quarta-feira no período
da tarde.
Entre em contato através do e-mail
relacionamento@ciabv.com.br ou
pelo telefone (41) 3023-1855.

Confira fotos dos
atendimentos e depoimentos
de estagiários do Projeto
Estética Teen

Karine Hampf Loraocca
O estágio no Estética Teen tem sido
muito importante para mim, pois
estou tendo a oportunidade de pôr
em prática tudo que estou aprendendo na faculdade e também
estou adquirindo experiência e
confiança.
Emily Fernanda da S. Souza
O projeto Estética Teen apresenta
benefício mútuo, ou seja, é bom
para quem realiza o tratamento,
pois aprende continuamente, e bom
para quem recebe, pois, o tratamento estético tem um alto poder
sobre a autoestima.
Sandra Mara Rodrigues da Silva
Liebel
Participar do Estética Teen é uma
satisfação, pois a equipe é muito
profissional, o aprendizado acontece a todo momento e os resultados
são evidentes.
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