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LÉZERES HÁMLASZTÁSSAL 
szépült
Dombovári Vanda nem híve a plasztikai kezeléseknek, de úgy gondolja, 
hogy egy nőnek mindent meg kell tennie a szépsége megőrzésének 
védelmében. Az RTL Klub Egészségkalauz műsorának háziasszonyaként 
kifejezetten könnyű dolga van, hiszen első kézből értesül a legújabb 
eljárásokról. Sőt ki is próbálhatja azokat. 
- Egy úgynevezett frakcionált CO2-es 
lézeres hámlasztáson vettem részt, a 
kezelést pedig felvette a stáb kamerája. 
Ez egy kozmetológiai eljárás, tehát szike 
nélkül fiatalodott a bőröm – mondta Van-
da, aki semmilyen fájdalmat nem érzett a 
kezelés során. – A doktornő először rész-
letesen kikérdezett, hogy van e valamilyen 
allergiám, milyen gyógyszereket szedek. Ez 
az alaposság kifejezetten megnyugtatott. 
Aztán megtisztították a bőrömet, lefedték 
a szememet és elzsibbasztották a bőröm. 

Innentől kezdve semmit nem láttam és nem 
éreztem – mesélte a műsorvezető, akinek 
mindössze egy napig volt piros a bőre, 
majd finoman, szinte láthatatlanul hámla-
ni kezdett. Két héttel a kezelés után pedig 
úgy érzi, hogy olyan az arca, mint húszéves 
korában.
A kezelést végző dr. Poroszkai Máriától azt 
kérdeztük, hogyan történik a hámlasztás.
- A lézerfény a beállítástól függően be-
jut a bőrbe. 
A bőr felsőbb rétegeit elégeti, míg mélyeb-

ben elpárologtatja az útjába eső hámsejte-
ket, hegeket, ereket, faggyúmirigyeket. Az 
általa képzett hő, mint mechanikus inger-
hatás a bőrben intenzív regenerálódást in-
dít be. A bőrben lévő kollagént és rugalmas 
rostokat tartalmazó sejtek újra aktivizálód-
nak és fokozott termelésbe kezdenek. Kb. 
4-10 hét a kollagénképződés elindulása, 
mely folyamat azonban hónapok múlva 
is, esetleg 1-2 évig is fennáll. A bőr felső 
rétegének leválása és a mélyebb rétegben 
bekövetkezett bőrmegújulás komplex fo-
lyamata biztosítja a fiatalos, üde, rugalma-
sabb, hidratáltabb környezeti hatásoknak 
fokozottabban ellenálló bőr megjelenését 
– hangsúlyozta a szakember, aki azt is el-
mondta, hogy milyen problémák kezelésé-
re ajánlja az eljárást.
– A bőrfiatalításon, rejuvenáción kívül 
tág pórusú bőrt, barna pigmentfolto-
kat, pattanásos bőr után kialakult he-
geket lehet vele sikerrel kezelni. 
A kezeléseket általában ősztől tavaszig vé-

gezzük, azonban komoly fény-
védelem mellett nyáron is lehet 
alkalmazni. Az eljárás nem igé-
nyel előkezelést. A beavatkozás 
után nyugtató krémeket alkal-
mazunk. Ilyenkor a szolárium is 
kerülendő. A bőrfiatalítás évekig 
megtartja hatását – mondta a 
doktornő.
Sokan idegenkednek az ilyen-
fajta kezelésektől, félnek, hogy 
ők másként reagálnak, mint 
az átlag. Attól tartanak, hogy a 
szépítő eljárás éppen az ellenke-
zőjére fordul. Ezért azt kérdeztük 
dr. Poroszkai Máriától, hogy őket 
mivel tudná megnyugtatni?
– Nagyon fontos az előzetes 
konzultáció és a bőr állapo-
tának felmérése. A pácien-

sek igényeinek megfelelően választjuk ki 
a megfelelő kezelési módot. Információt 
gyűjtünk a fennálló betegségekről, a napi 
rendszerességgel szedett gyógyszerekről, 
gyógyszerallergiáról, esetleg korábbi ke-
zelésekről . A konzultáció alkalmával egy 
tesztkezelést is végzünk az arc kevésbé 
látványos, vagy könnyen elrejthető terüle-
tén, hogy ellenőrizzük a bőr reakcióját. Ön 
is megismerheti láthatja a teljes gyógyulási 
folyamatot. Amennyiben a tesztkezelésre 
adott reakciómegfelelő nyugodtan elvé-
gezhető a teljes arc kezelése
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