este pe o perioadă mai îndelungată (2-3 ani). Atenţie: lasă să treacă
cel puţin trei luni între injectări,
pentru a permite ţesuturilor să se
destindă gradual și buzele să se
modeleze frumos!
 Cost: între 200 și 300 de euro,
în funcţie de cabinetul căruia i te
adresezi și de cantitatea de acid
hialuronic injectată.
Observaţie: este recomandat
să nu faci această intervenţie la
menstruaţie, pentru că pot apărea vânătăi în urma injectării.

„Îngheţarea“ ridurilor
cu toxină botulinică
Este folosită pentru diminuarea
ridurilor produse de contracţia
musculară (riduri dinamice):
ridurile de încruntare, ridurile
de pe frunte, ridurile din colţul
ochiului (laba-gâștei), ridurile de
la nivelul nasului, cele care se formează în jurul gurii când râdem.
 Disconfort: foarte scăzut,
acele cu care se injectează botoxul
sunt foarte subţiri, intervenţia nu
necesită anestezie.
 Recuperare: nu există.
 Efect: apare la 3-7 zile după
intervenţie, se vede cel mai bine
la 12 zile și ţine cam șase luni.
 Cost: 100-300 de euro în funcţie de zonele tratate și de cabinet.

Umplerea ridurilor
cu acid hialuronic
Se folosește, în principal, pentru
„umplerea“ șanţurilor nazogeniene și labiomentoniere (cele care
ne arată obrajii și gura căzute).
 Disconfort: procedura se face
sub anestezie locală cu cremă.
 Recuperare: este imediată,
cu posibile mici vânătăi; trebuie
evitată injectarea la menstruaţie.
 Efect: până la 8-12 luni
 Cost: între 200 și 300 de euro,
în funcţie de zonele tratate.

Riscurile intervenţiilor estetice chirurgicale
Dat ﬁind că în lista de proceduri de mai sus am inclus și câteva de tip
chirurgical, precum rinoplastia, blefaroplastia, liftingul și volumizarea feţei
cu grăsime proprie, l-am întrebat pe domnul doctor Oltjon Çobani, medic
specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la
Clinica ProEstetica, despre riscurile acestora. „Sunt aceleași ca la orice
intervenţie chirurgicală: riscuri legate de anestezia generală, de sângerare
sau de infecţie. În cazul unei evaluări corecte a stării de sănătate a pacientului și a cazului respectiv, aceste riscuri sunt minime. Dar este foarte important ca după
ﬁecare intervenţie să urmăriţi un protocol postoperator în care vi se explică ce să faceţi
și ce este interzis“, a răspuns specialistul.

Blefaroplastie

Conturarea pomeţilor

Se referă la înlăturarea pielii în
exces de la nivelul pleoapelor
superioare și/sau inferioare.
 Disconfort: intervenţia se
poate face sub anestezie locală
au generală, în funcţie de dorinţa
pacientei și complexitatea cazului.
Pacienta pleacă acasă după
câteva ore.
 Recuperare: destul de rapidă,
firele de sutură sunt eliminate la
cinci zile după intervenţie. Pot
apărea mici vânătăi la nivelul
pleoapei inferioare și posibil
edem al acesteia, dar care dispare,
de regulă, în șapte zile. Cicatricile
sunt bine ascunse în pliurile pielii,
astfel încât nu se observă.
 Efect: de lungă durată, poate
chiar „pe viaţă“.
 Cost: între 700 și 1.300 de
euro, în funcţie de zonele pe care
s-a intervenit și de cabinet.

Se poate face cu grăsime proprie
sau acid hialuronic.
 Disconfort: conturarea pomeţilor cu AH este un tratament „de
cabinet“, nedureros; nici conturarea cu grăsime proprie nu este
dureroasă, deși se face în sala de
operaţie, în condiţii sterile pentru
prelevarea și prepararea grăsimii
ce urmează a fi folosită. De asemenea, această procedură necesită internarea pentru o noapte.
 Recuperare: sunt posibile mici
vânătăi sau edem local, dar trec în
3-5 zile de la intervenţie.
 Efect: în cazul folosirii AH,
efectul durează 8-12 luni. Dacă
s-a folosit grăsime proprie,
efectul durează 5-6 ani.
 Cost: aproximativ 400 de
euro pentru procedura cu AH și
700 de euro pentru cea cu grăsime proprie.

Tot mai multă lume
apelează la operațiile
estetice

decembrie
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