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 A mai rohanó világban egyre nehe-
zebb időt találni a pihenésre. Gu-
bík Ági régóta kereste azt a meg-

oldást, amivel hosszú távon eltüntethetné 
az arcbőréről a fáradtság jeleit. Az életvi-
telén ugyanis sem édesanyaként, sem szí-
nésznőként nem tud változtatni: korán kel, 
és többnyire késő éjjel kerül ágyba.

„Nekem már trükkökhöz 
kell folyamodNom”
– Az alvást nem lenne szabad elbliccelni. 
Így sajnos nincs elég ideje az arcbőröm-
nek regenerálódni. A kialvatlan-
ság jelei főként a szem alatti 
karikák, amelyek nálam 
már elég korán jelentkez-
tek. Ráadásul ha egy sze-
rep miatt még sírnom is 
kell egyik este, annak a 
nyomait másnapra már 
nem tudom eltüntetni – 
mondta Ági.fo
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Eltüntették
a szem alatti karikáit

Az apai nagymamája hozzá hasonlóan 
törékeny asszony volt, hamvas arcbőré-
nek mégis a csodájára jártak még kilenc-
venkét éves korában is. A színésznő elér-
kezettnek látta az időt egy hatékony fris-
sítőprogram kipróbálására.

– Hiszek abban, hogy a táplálkozá-
sunkkal befolyásoljuk a bőrünk állagát. 
Ezért különösen sajnálom, hogy mi már 
nem a magunk által megtermelt növé-
nyekből és állatokból készült ételeket fo-
gyasztjuk, ahogy egykor az én nagyszüle-

im tették. A nagymamám szerintem 
még arckrémet sem használt, 

mégis olyan finom és puha 
bőre volt, mint egy kisgye-

reknek. Nekem már más 
trükkökhöz kell folya-
modnom, ha szeretném 
megőrizni a bőröm fris-
sességét – tette hozzá 

Ági, aki az étkezés mellett 
a testmozgásra is igyekszik 

4 plasztika 2017

időt szakítani, ezúttal pedig kipróbálta a 
Carboxy terápiát.

„a gáz kiNyitja 
az érkapillárisokat”
Dr. Kolat Zsuzsanna, az Alfa-Med Lézer-
klinika orvos-igazgatója számos sikert 
könyvelt el a szem alatti karikák eltünteté-
sében.

– Ha a bőr alá testhőmérsékletre felmele-
gített széndioxidgázt juttatunk egy pici tű-
vel, az javítja a bőr elaszticitását és vérke-
ringését, valamint a kollagénszintézist, to-
vábbá csökkenti a zsírlerakódást, és javítja 
a finom ráncokat. A gáz kinyitja az érkapil-
lárisokat, ezzel segíti az oxigénellátást és a 
toxinok elszállítását, valamint a kötőszö-
vetben javítja a kollagéntermelést, segíti új 
érkapillárisok képzését, és serkenti a zsír-
lebontó folyamatokat. A szemkörnyéki te-
rápiát funkcionális bőrfiatalító kezeléssel 
tehetjük még hatékonyabbá – mondta a 
bőrgyógyász-kozmetológus. 

Csak az utóbbi években jött divatba, ám az egyik leghatékonyabb módszernek bizonyult a Carboxy 
terápia, amelynek segítségével hosszú időre búcsút inthetünk a szem alatti karikáknak.
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Mire ajánlott a keze-
lés? Szem alatti sötét kari-
kák eltüntetésére, cellulitra, 
striára, ráncok kisimítására, 
intim területi bőr- és nagy-
ajak-megújításra.
Mi történik a kezelés 
során? A vékony tűvel be-
injektált széndioxidgázt 
egyenletesen oszlatják el a kö-
tőszövetekben, finom masz-
százs segítségével.
Mennyi időt vesz 
igénybe a kezelés? A 

szem alatti sötét karikák ke-
zelése tizenöt percig tart.

Mennyire tartós 
az eredMény? 6–18 

hónap után fenntartó 
kezelés javasolt.
Hány kezelés 
szükséges? He-
tente-kéthetente is-

mételve összesen 5-6 
kezelés javasolt.

gyógyulási idő: A 
kezelés fájdalommentes, 
a beadott gáz mennyisé-

gétől függően maximum 
egy napig tapasztalható duz-

zadás.
ár: 20 000–70 000 Ft/alka-
lom, 
a kezelt terület nagyságától 
függően. 
A szemkörnyék mellett 
arc-nyak-dekoltázs-kézfej kom-
binált kezelése is kérhető. (Al-
fa-Med Egészségközpont és 
Lézerklinika)

amit tudni érdemes

A kezelést már 1932-ben 
is alkalmazták Francia-
országban; akkor alsó 

végtagi érszűkületet orvo-
soltak a széndioxidgáz 

segítségével.

tudta-e?

A kezelés fájdalommentes, és 
mindössze negyed óráig tart

Pici tűvel juttatják 
a bőr alá  a szén

dioxidgázt

A konzultáción megtalálták a megoldást, amivel 
eltüntethetők az arcról a fáradtság jelei

„Szeretném 
megőrizni 
a bőröm 

frissességét”


