
Μερικούς μήνες πριν το γάμο…

• Αυξητική στήθους: Πολλές νέες κοπέλες,
κυρίως επειδή είναι πολύ αδύνατες, έχουν
μικρό στήθος. Αυτό μπορεί να διορθωθεί
και να έχει ένα μόνιμο και ασφαλές αποτέλε-
σμα με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. Μαζί
με τον πλαστικό χειρουργό θα καταλήξετε
στο ποιο είναι το επιθυμητό μέγεθος για
εσάς, ποιο είναι αυτό που ταιριάζει στο σω-
ματότυπό σας. Το μπούστο μπορεί να γίνει
πολύ πιο θηλυκό και θελκτικό και να έχετε
ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, το οποίο θα
το χαρείτε για πολλά χρόνια.

• Ρινοπλαστική: Πολλές ελληνίδες έχουν
μύτη με ύβο (καμπούρα) ή πλατιά ρουθού-
νια, που ενοχλεί αισθητικά και χαλάει την αρ-
μονία του προσώπου. Ένας εξειδικευμένος
πλαστικός μπορεί να σας διορθώσει χει-

ρουργικά τη μύτη, δίνοντάς της ένα σχήμα
το οποίο να ταιριάζει με το υπόλοιπο πρό-
σωπο.

• Λιποαναρρόφηση: Αν έχετε τοπικό πάχος
και θέλετε να βελτιώσετε συνολικά την εμφά-
νιση του σώματος σας, μπορείτε με τη βοή-
θεια χειρουργικής επέμβασης με μέθη
(ελαφριάς νάρκωσης), να αφαιρέσετε ση-
μαντικό λίπος από το σώμα σας. Απλά, μετά,
είναι πολύ σημαντικό, να διατηρήσετε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής, με διατροφή και
άσκηση, και να μην αυξήσετε το βάρος σας.
Σε περίπτωση τώρα που έχετε τοπικό πάχος

και κυτταρίτιδα, αλλά δε θέλετε να κάνετε κάτι
χειρουργικό, μπορείτε, στο ιατρείο, να κά-
νετε μη επεμβατική κρυογλυπτική. Με τη μέ-
θοδο αυτή, μειώνετε το τοπικό πάχος, σε
μία συνεδρία, σε μία περιοχή κατά 30-40%.
Χωρίς αναισθησία, χωρίς τομές και χωρίς
περίοδο αποθεραπείας. Η μέθοδος είναι
ασφαλής και ενδείκνυται για άτομα τα οποία
έχουν σταθερό και σχεδόν φυσιολογικό
βάρος. Η βελτιωμένη σιλουέτα είναι εμφα-
νής σε ένα μήνα και το τελικό αποτέλεσμα,
σε τρεις μήνες. Για ακόμα καλύτερο αποτέ-
λεσμα συνδυάζετε τη θεραπεία αυτή με lipo-
massage- endermologie.

Τις εβδομάδες πριν το γάμο…

• Λέιζερ ανάπλασης / σύσφιξης/ φωτοανά-
πλασης: Για βελτίωση των πανάδων, ρυτί-
δων, ουλών και για τη χαλάρωση του

προσώπου. Μπορεί να βελτιώσει σημαντικά
την ποιότητα του δέρματος και να διορθώ-
σει πολλές ατέλειες.

• Ενέσιμες θεραπείες: Εκτός από τη γνωστή
βοτουλινική τοξίνη και το υαλουρονικό οξύ,
μπορείτε να κάνετε αυτόλογη (plasma rich
platelet) είτε ετερόλογη (βιταμίνες και υα-
λουρονικό οξύ) μεσοθεραπεία. Αυτός ο
συνδυασμός, μπορεί να λειάνει σημαντικά τις
ρυτίδες σε όλο το πρόσωπο, για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Για δύσκολες περιπτώσεις ή για απαιτητικές
κυρίες, ο συνδυασμός ενέσιμων θεραπειών
και λέιζερ, μπορεί να δώσει εκπληκτικά απο-
τελέσματα. Μια πλήρη ανανέωση του προ-
σώπου, λάμψη, φρεσκάδα, σφριγηλότητα,
με ένα πολύ φυσιολογικό αποτέλεσμα,
χωρίς να παραμορφώνει και να αλλοιώνει τα
χαρακτηριστικά σας.
Η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και έχει
άλλες ανάγκες και κατά συνέπεια, άλλες απαι-
τήσεις. Εδώ, αναφέραμε ενδεικτικά κάποιες
επεμβατικές, αλλά και μη επεμβατικές θερα-
πείες. Ανάλογα με τα προβλήματα που πρέ-
πει να αντιμετωπίσουμε, μπορεί να γίνει ένα
πρόγραμμα το οποίο να έχει ένα πάρα πολύ
καλό αποτέλεσμα κάτι που θα σας τονώσει
την αυτοπεποίθηση.
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ν αναρωτιέστε πώς θα μεταμορφω-
θείτε σε λαμπερή νύφη την πιο
όμορφη μέρα της ζωής σας, δείτε

πώς θα το πετύχετε άμεσα και με εξαιρετικά
αποτελέσματα…
Οι περισσότερες νύφες προγραμματίζουν
το γάμο τους μήνες πριν, ώστε να έχουν το
επιθυμητό αποτέλεσμα σε όλους τους το-
μείς: στο στολισμό της εκκλησίας, στο χώρο
της γαμήλιας δεξίωσης, στο νυφικό, το χτέ-
νισμα, το μακιγιάζ κλπ. Για το λόγο αυτό και
έχουν άπλετο χρόνο αν θέλουν να βελτιώ-
σουν μικρά ή μεγάλα «προβλήματα» στο

σώμα ή το πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για
όλες τις γυναικείες παρουσίες σε ένα γάμο:
την πεθερά, την κουμπάρα, την αδελφή. Οι
εποχές έχουν αλλάξει και είναι πιθανό πολ-
λές νύφες να έχουν περάσει τα τριάντα ή
ακόμα και τα σαράντα, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι δεν μπορούν να λάμπουν την
ημέρα του γάμου τους. Η απόφαση που θα
πάρει η κάθε νύφη και το πρόγραμμα που θα
ακολουθήσει είναι καθαρά προσωπικό θέμα
και λαμβάνεται μετά από σοβαρή και λεπτο-
μερή συζήτηση με έναν εξειδικευμένο πλα-
στικό χειρουργό.
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