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Karda Bea nagy 
eseményre készül. A 

korát meghazudtoló 
énekesnő és 

párja hat év 
együtt élés 

után döntöttek 
úgy, hogy 

megpecsételik 
szerelmüket, 

és oltár elé állnak. A 
nagy napnak pedig 

megadják a módját. 
Bea a gyönyörű fehér 

ruhát már kiválasztotta, 
de szeretné, ha 

boldogságtól ragyogó 
arca még szebb lenne, 

ezért kereste fel 
a   Revital Orvosi és 

Esztétikai Centrumot.

- Eddig soha nem engedtem, hogy az arcomhoz nyúl-
janak a klasszikus kozmetikai kezelésen kívül. A késsel 

történő plasztikai beavatkozásokat ellenzem. De ami-
kor hallottam erről a bioszálas módszerről, akkor 

arra gondoltam, hogy miért ne próbáljam ki? 
A barátnőm is azt mondta, hogy fogjam fel 
úgy, mint amikor több száz méter magasból 
kiugrottam egy tandem ejtőernyővel. Azt sem 
bántam meg, sőt! Most pedig 65 évesen az 

esküvőmre készülök – mesélte nevetve a szőke 
énekesnő, aki körül mindig izzik a levegő.

Beának a vékonyszálas kontúrterápiáról az elegáns bel-
városi centrumban, dr. Szabó Gábor, bőrgyógyász-koz-
metológus beszélt. 
- Az eljárás lényege az, hogy a bőrnek azt a szerkezeti 
részét erősítjük meg, ahol a kor előrehaladtával mélyülni 
kezdenek a ráncok. Ez az áll környéke, az orr-szájzugi re-
dők. Az arcbőrbe tűvel bevitt fonalak a kollagéntermelés 
fokozásával új, saját kollagén kötegeket hoznak létre a 
bőrben, amitől az ismét feszessé válik. A kezelésnek van 
egy azonnali hatása is, de az eredmény kiteljesedéséhez 
3-4 hónap szükséges  – hangsúlyozta az orvos, majd le 
is rajzolta a beavatkozás menetét híres páciensének.
Először a szájzug részébe függőlegesen és vízszintesen 

is húzunk be szálakat, hálószerűen, hogy még 
jobban tartson. Ez már önmagában is feszesít, 
de emelni még nem emel, ezért szükség van 
még a halántéktól levezetett egy-két erősebb 
szálra, amely megkapaszkodik a hálós részbe 
és megemeli azt. A redős rész így feljebb kerül, 
illetve kisimul – magyarázta Szabó doktor, aki 
azt is elmondta, hogy az eljárás nem kellemes, 
de nem is fájdalmas.  
Karda Bea ezt csak megerősíteni tudta. – A 
beavatkozás előtt érzéstelenítő krémet kaptam, 

amely 20 perc alatt fejtette ki a hatását, teljesen elzsibbadtam. Az 
utolsó két hosszabb szál bevezetésén kívül semmit nem éreztem, 
de az is csak olyan volt, mintha csipkedték volna 
a bőröm. 
Az énekesnőt néhány nappal a beavatkozás 
után tapasztalatairól kérdeztük. – Aki csak meg-
lát, azt mondja, milyen kipihent vagyok. Észreve-
szik a változást, de nem tudják másként megfo-
galmazni. Szerintem ez is azt mutatja, hogy ez az 
eljárás mennyire látványos, ugyanakkor diszkrét. 
Nagyon örülök, hogy igent mondtam erre a mo-
dern technológiára – áradozott Bea, és ez a jóté-
kony hatás még fokozódni fog, hiszen a kollagén kötegek kialakulá-
sához 6-8 hét szükséges. Bea vallja, hogy azért, 
mert egy nő betöltötte a hatodik ikszet, nem kell 
elhagynia magát. Ő is mindent megtesz, hogy 
testben és lélekben fiatalos maradjon.

T. G.

A SEBÉSZETBEN ÉVEK ÓTA 
HASZNÁLJÁK

A  sebészetben már sok évtizede hasz-
nálnak felszívódó varróanyagokat. A 
szakemberek azt vették észre, hogy 
ezeknél a felszívódó anyagoknál a var-
rat köré a szervezet kötőszöveti rend-
szert épít ki, mintegy az idegen anyag 
elszeparálására. Ekkor merült fel a 
gondolat, hogy ezt miért ne lehetne fel-
használni az esztétikai sebészetben. A 
szálak 3-6 hónap alatt felszívódnak az 
arcbőrben, és a hálórendszer, amit a 
szervezet köré kiépített, még sokáig 
ott tud maradni és javítja a bőr a rugal-
masságát, tartását. Annyit ugyan nem 
lehet a bőrön emelni, mint egy plaszti-
kai műtéttel, viszont a szervezet igény-
bevétele is sokkal kisebb, akárcsak a 
regenerációs is idő – mondta el a Fe-
hérhajó Revital Center orvosa, dr. Sza-
bó Gábor, bőrgyógyász-kozmetológus, 
aki másik két kollégájával, dr. Porosz-
kai Máriával és dr. Balogh Györggyel 
várja a szépülni vágyókat.


