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A
zt már bátran kijelenthetjük, hogy 
az!elmúlt évek a plasztikai sebészet 
és az esztétikai eljárások területén is 
jelent"s változásokat hoztak. Mert bár 
a!beavatkozások iránti igény nem csök-
ken, s"t egyre csak n", a természetesség 

utáni vágy is er"södik, és a páciensek inkább 
a!gyorsabb, kevésbé drasztikus kezelések mellett 
teszik le a voksukat. 

Dr. Szabó Olga lézerspecialista szerint 
manapság a n"k a korukhoz képest a le-

het" legjobban, de mindemellett termé-
szetesen szeretnének kinézni, így rendre 

elutasítják a felt#n", nagyobb változásokat 
hozó beavatkozásokat. „A páciensek elvárása 
az lett, hogy az eredeti vonásokat megtartva, 
mindig csak $noman $atalítsunk. Persze erre 
az igényre a szakma is azonnal reagált, így ma 
már a!komolyabb m#tétek mellett ebédid"s 
szépségkezeléseket is kínálnak.” 

Sok kicsi sokra megy?
Bár az egészséges életmóddal, a személyre 
szabott kozmetikumokkal sokáig $atalosan 
tarthatjuk b"rünket, egy id" után a pigment-
foltok, a mélyebb ráncok vagy a b"r min"ségi 
romlása olyan problémát jelent, amelyet már 
csak a professzionális kezelések oldhatnak meg. 
Ilyenkor jöhetnek szóba az ebédid"nkbe beil-
lesztett beavatkozások, amelyek egyre szélesebb 
spektrumon kínálnak megoldást a gondjainkra.  
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Már nemcsak a Buddha-tálért áll hatalmas 
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a plasztikai sebészeten is zsúfolásig telnek. 
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 szépségkezeléseket.
szerz!: Dóczy Júlia
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Dr. Kriston Renáta b!rgyógyász szerint ma már 
sokkal inkább a megel!zésen van a hangsúly. 
„Az utóbbi években az esztétikai eljárások mind 
látványra, mind kivitelezésre "nomodtak, rá-
adásul gyönyör#en kombinálhatók és egymásra 
építhet!k. A gyógyulási id! csekély, és kevesebb 
kockázattal is járnak. Ha id!ben elkezdünk 
foglalkozni az anti-aginggel, ezek a kisebb 
beavatkozások akár még a nagyobb m#téteket 
is kiválthatják.”

��Āŭƀēħ�ƽæƩæŻæ
A repertoárban ugyanúgy találunk frissít!  
peelinges kozmetikai arckezeléseket, mint cel-
lulit elleni fogyasztóterápiákat, amelyek után 
még felépülési id!vel sem kell számolnunk. Bár 
a hialuronsavas feltöltés és a botoxinjekció még 
mindig a legelterjedtebb beavatkozások közé 
tartozik, sok más lehet!ségünk van, ha egy–
másfél óra alatt kívánunk megszépülni.

Dr. Szabó Olga szerint míg a "llerek egyre több 
lokális mellékhatása ismert, a lézeres eljárá-
sok abszolút új távlatokat nyitnak az ebédid!s 
kezelések területén. „Ilyenkor semmilyen ide-
gen anyagot nem juttatunk a b!rbe, a páciens 
csak a feszesebb, "atalosabb b!rképet tudhatja 
magáénak, hiszen a szervezet öngyógyító me-
chanizmusait indítjuk be vele. A lézernek biosti-

mulációs hatása van, akárhányszor ismételhet!, 
ráadásul fájdalommentes.” Persze a frakcionált 
lézeren kívül is akadnak olyan beavatkozások, 
amelyek a szervezet természetes biológiai fo-
lyamatait indítják be a "atalítás reményében. 
Ilyenek például a frakcionált radiofrekvenciás, 
illetve a mikrofókuszált ultrahangos kezelések, 
a sajátvér-, valamint a vékonyszálas kontúrterá-
piák is, utóbbiakat biofonalakkal végzik. És bár 
dr. Kriston Renáta azt mondja, az egy–másfél 
órás beavatkozások között vannak olyanok is, 
amelyek liftinghatásukban felérnek egy arc-
plasztikával, többségüknél elég nagy kocká-
zatot jelent a bevérzés vagy az ödéma, így 
a b!rgyógyász azt tanácsolja, ezeket ne az 
ebédid!re ütemezzük.

Tudatos koncepció
Való igaz, bármikor beugorhatunk egy kis 
töltésre a plasztikai sebészünkhöz, mégis 
mindkét szakért!nk az el!re átgondolt, or-

vossal egyeztetett terápiás terv kialakítását 
javasolja. 

Fotona 
3D lézeres 

arcfiatalítás
!" PERC

A b!r alatti köt!szövetet célozza meg. A Fotona 
lézer a b!r és a nyálkahártya sérülése nélkül tud át-

hatolni"a"felszínen, és az alatta lév! szövetekben adja le az 
energiát, amelynek hatására felgyorsul a sejtek anyagcse-
réje, fokozódik a kollagéntermelés. Hat hónapon keresztül 
folyamatosan kimutatható javulást hoz: a b!r tömörebb, 
feszesebb lesz, a kontúrok megemelkednek. A kezelés 

után maxmimum 10-20 percig pici b!rpír tapasztalható. 

Frakcionált 
rádiófrekvenciás 

kezelés
#$ PERC

A magas frekvenciájú elektromos áram h!t 
generál a szövetekben, hatására fokozódik 

a"kollagén- és elasztintermel!dés, amelyek a"b!r 
feszességéért felel!sek. Az eljárás során ezt 

a"hatásmechanizmust a b!r felszínét stimuláló 
mikrot#kkel egészítik ki – ezzel még jobban 

rásegíthetünk a kollagéntermel!désre. Javítja 
a b!r textúráját, enyhíti az aknét, csökkenti 

a"pórusokat, a finom ráncokat, az arcon 
lév! melazmát és b!rpírt."A beavatkozás 

után bizonyos esetekben el!fordulhat 
átmeneti pirosodás vagy ödéma.
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„A hangsúly a kezelési koncepción van – fejti ki 
dr. Kriston Renáta. – A jól kialakított otthoni 
b!rápolási rutin mellé egy személyre szabott 
esztétikai kezelési tervre is szükség van, így tud 
igazán a lunch-time surgery a megel!zésben és 
a"szinten tartásban is aktív szerepet betölteni.” 
A"doktorn! zárszóként még hozzáteszi, #gyel-
jünk rá, hogy ne essünk túlzásokba. Az elvég-
zett kezelést ugyanis még mindig meg tudjuk 
ismételni, de visszacsinálni nehezebb, s!t van, 
hogy nem is lehetséges. 

Az esztétikai beavatkozások során nagyon fon-
tos az orvosunkkal kialakított bizalmi viszony, 
ezért érdemes keresnünk egy olyan specialis-
tát, akihez szívesen járunk vissza, és aki segít 
nekünk kidolgozni a számunkra megfelel! 
anti-aging tervet. Így pedig már egy el!re át-
beszélt forgatókönyv alapján illeszthetjük be 
a"kezeléseket a mindennapjainkba – és akár az 
ebédid!nkbe is.  mc

Zsírfagyasztás 
!" PERC
A coolTech egy m!tétmentes alakfor-
máló eljárás, amelynek a cryolipolysis 
h!téses módszer az alapja. Hatására a"ke-
zelt terület vérellátása fokozódik, amely 
helyi zsíroldást eredményez – a zsír így a 
természetes anyagcsere-folyamatokkal 
ürül ki a"szervezetb#l. A beavatkozás a 20 
mm-nél vastagabb, laza zsírszövet esetén 
a leghatásosabb, utána azonnal vissza-
térhetünk a munkába. Mellék hatásként 
maximum egy kis diszkomfortérzetre 
számíthatunk a zsírbontás helyén. 

Az esztétika 
alapszabályai 

Dr. Kriston Renáta szerint a beavatkozások 
el#tt figyelembe kell venni a páciens 
egészségügyi állapotát, az esztétikai 

el#zményeit és az arc harmóniáját is. Ezek 
ugyanis felülírhatnak bizonyos kezeléseket. 

Fontos az eljárások sorrendje is, illetve hogy 
a különböz# beavatkozások között megfele-

l# id# teljen el – így látható egyértelm!en 
egy-egy kezelés eredménye, illetve így 

eldönthetjük azt is, szükség van-e egyál-
talán további lépésekre. 


