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Vágás nélkül is elké-
pesztő változásokra 
lehet számítani, a 
végeredmény pedig 
önmagáért beszél. 
Éppen emiatt vállal-
ta készséggel Ildikó 
a fiatalító kezelést, 
amely szinte csodákat 
művelt a szemhéjával.

 A vonzó színésznő ki-
mondottan rosszban 
van a korával. Nem 

azok az évek zavarják, ame-
lyeket maga mögött hagyott, 
hanem az bántja, hogy már 
nincs annyi hátra, amennyit 
szeretne.

„Nem akarok húsz
évesNek kiNézNi”
– Naponta többször ki-
kérem magamnak a ko-
romat, én nem ezt vál-
laltam! Tehetetlennek 
érzem magam az idő 
vasfogával szemben, és 
ennél nincs rosszabb. Mi-
lyen jó lenne azt mondani, 
hogy ez és ez lesz majd 
negyven év múlva... – mond-
ta nevetve Ildikó, majd hoz-
zátette, hogy amennyire csak 
lehetséges, legalább a külse-
jén igyekszik késleltetni az 
idő nyomait. 

– Amire ráírták, hogy ránc-
talanít, azt eddig megvettem, 
így sorban állnak a polcomon 
a csodaszerek. A szemhéjam 
petyhüdtségén azonban sem-
milyen kencefice nem segí-
tett. A nemalvás miatt regge-
lente lefittyedt, a fáradtságtól 
pedig ödémás volt – pana-
szolta. – Félreértés ne essék, 
nem akarok húszévesnek ki-
nézni, de miközben figyelem 
a hollywoodi sorstársaimat, 
elgondolkozom azon, hogy 
egy-két szépészeti beavatko-
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Mi történik? A beavatkozás 
előtt a szemhéjon érzéstelenítő-
krémet alkalmaznak, mert a keze-
lés során egy-két szúráshoz ha-
sonló érzés tapasztalható, de a 
kezelés nem jár komoly fájdalom-
mal. Az apró kisülések összehúz-
zák a bőrt, és amikor lepereg a 
pörk, szép feszes felszínt kapunk.

kinek ajánlott? Mindenki-
nek, aki tart a műtéttől, viszont 
zavarja, hogy kissé megereszke-
dett a szemhéja.
Mikor neM alkalMazha-
tó? Autoimmun betegségek ese-
tén, tumoros betegeknél, valamint 
fokozott fényérzékenység esetén.
kockázat: Az első napokban 
(4-5 nap) fokozott ödémára kell 
számítani, ezért ilyenkor célszerű 
pihenni. A pörkök lehullása után 
pedig 4-6 hétig fényvédő krém 
használata ajánlott, nehogy be-
pigmentálódjanak a kezelés pont-
jai.
ár: 150 000 Ft (Art Medic 
Plasztikai Sebészet és Esztétikai 
Központ)

amit tudni érdemes

zás segítségével mi-
lyen könnyedén meg-
élik a korukat, és ez 
tetszik.

„a gép működésé
Nek alapelve 

a plazma
állapot”

Ugyan Ildikó még kissé 
ódzkodik attól, hogy 

kés alá feküdjön, ösz-
szességében nem 

zárkózik el tőle. A 
szemhéjplaszti-

ka azonban 
még biztosan 
várat magára, 
hiszen egy 
vadonatúj és 

igazán hatékony kezeléssel 
szinte teljesen kiváltható. 

– Magyarországon először 
végzünk szemhéjfeszesítést 
mágneses erőtér segítségé-
vel, műtét nélkül. Ez hosszú 
távú javulást eredményez – 
mondta dr. Brandl 
Beatrix, az Art 
Medic Plasztikai 
Sebészet és Esz-
tétikai Központ 
alapítója.

– A gép műkö-
désének lényege a 
negyedik halmazálla-
pot, a plazmaállapot felhasz-
nálása. Az eljárás alapját a le-
vegőben található gázok 
mágneses mező segítségével 
történő ionizálása képezi, 
ilyenkor a tűelektróda és a 
bőr felszíne között egy icipici 
kisülés jön létre. A Plasmage 
kezelés sűrű pontokban va-
porizálja a bőrt, és ez azon-

nali összehúzódást 
eredményez, ezáltal 
a szemhéj bőre tel-
tebbé, feszessé és fi-
atalossá válik. A be-
avatkozásra kijelölt 
terület nagy precizi-
tással kezelhető, a 

környező szövetek roncsolá-
sa vagy szükségtelen hőter-
helése nélkül – tette hozzá a 
doktornő.

Míg az egyéb készülékek-
nél, ha növelni kívánják az 

energiát, akkor a kezelt 
terület hőterhelése 

kör alakban kiszé-
lesedik, ennél a 
módszernél vi-
szont tűszúrásnyi 

alapterületen tud-
ják fokozni a mély-
séget és emelni az 

energiaszintet.
– A plazma segítségével a 

bőr felületét olyan módon 
tudják szublimálni (elpáro-
logtatni), hogy az alatta lévő 
kötőszövetre, izomra és 
egyéb struktúrákra nincs ha-
tással, hiszen az eszköz hozzá 
sem ér a bőr felszínéhez. 

Szemhéjfeszesítés
műtét nélkül!

Dr. Brandl Beatrix
 szakértő

„A kijelölt területet 
a szövetek roncsolása 
nélkül tudjuk kezelni”

Ezzel a módszerrel egyéb 
problémák is nagyon jól 

kezelhetők, például túlburján-
zó hegek, finomabb ráncok, 
szarkalábak, bőrelváltozá-

sok, valamint pigment-
foltok.

tudta-e?

Bánsági ildikó

Az eszközt csak kö-
zelítik a szemhéjhoz, 
nem ér hozzá

A frissen kezelt szemhéj
a pörkök lehullása után

Jól látható a „korkülönbség” 
a felső (kezelt) és az alsó 

(kezeletlen) szemhéj között

Amíg az egyik oldalt kezelik, 
a másikon hagyják hatni az 
érzéstelenítőkrémet

A Plasmage kezelés során a mágneses erőtérnek 
a levegő gázaira kifejtett hatását használják ki
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