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Η η μ έ ρ α 
του γά-
μου εί-

ναι ξεχωριστή και 
αποτελεί μία πα-
νέμορφη ανάμνη-
ση για μια ολόκλη-
ρη ζωή, ειδικά για 

τη νύφη, που εκ των πραγμάτων αποτελεί 
το επίκεντρο της βραδιάς. Απόλυτα λογικό 
είναι, εκείνη τη βραδιά, να θέλει είναι πραγ-
ματικά πανέμορφη και λαμπερή, τόσο για 
να αισθάνεται η ίδια γεμάτη αυτοπεποίθη-
ση, όσο και γιατί όλων τα μάτια –και ειδι-
κά του αγαπημένου της– θα είναι στραμμέ-
να πάνω της. Απόλυτα λογικό να θέλει εκεί-
νη τη βραδιά να δείξει τον καλύτερό της 
εαυτό!
Όλο και περισσότερες μέλλουσες νύφες 
απευθύνονται πλέον στον πλαστικό χει-
ρουργό για να διορθώσουν κάποιο μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο αισθητικό πρό-
βλημα που τους απασχολεί ή απλά για 
μια μικρή παρέμβαση που θα τους δώ-
σει φρεσκάδα και λάμψη για τη «μεγά-
λη» τους μέρα.
Όπως ισχύει για τα περισσότερα πράγμα-
τα στην οργάνωση ενός γάμου, έτσι και 
σε αυτή την περίπτωση, η επίσκεψη στον 
πλαστικό χειρουργό θα πρέπει να προ-
γραμματιστεί αρκετούς μήνες πριν από 
την προκαθορισμένη ημερομηνία του γά-
μου (ακόμα και έξι – οκτώ μήνες νωρί-
τερα), ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος 
να συζητηθούν και να υλοποιηθούν οι 
προτεινόμενες θεραπείες, παρεμβάσεις ή 
επεμβάσεις, έτσι ώστε η νύφη να μπορεί 
να παρουσιάσει τον καλύτερό της εαυτό.
Οι θεραπείες που μπορεί να προτείνει 
ένας πλαστικός χειρουργός σήμερα σε 
μία μέλλουσα νύφη είναι:

Μεσοθεραπεία. 
Η μεσοθεραπεία συνίσταται στην έγχυ-
ση ενός μείγματος υαλουρονικού οξέ-
ως, βιταμινών, αμινοξέων και φαρμακευ-
τικών ουσιών στις επιφανειακές στιβά-
δες του δέρματος, σε βάθος ελάχιστων 
χιλιοστών, με μία εξαιρετικά ψιλή βελόνα 
(δυο – τρεις φορές λεπτότερη από τη βε-
λόνα της ινσουλίνης), που αφήνει –στην 
κυριολεξία– μία σταγόνα σε κάθε τσίμπη-
μα. Με την τεχνική αυτή καταφέρνουμε 
να δώσουμε στο δέρμα τις θρεπτικές και 
άλλες ουσίες που χρειάζεται, στην ποσό-

τητα που τις χρειάζεται, ακριβώς εκεί που 
τις χρειάζεται. με αποτέλεσμα βαθιά ενυ-
δάτωση, σύσφιγξη, τόνωση και ανάπλα-
ση του προβληματικού δέρματος, με μεί-
ωση των λεπτών ρυτίδων και γραμμών, 
μείωση των δυσχρωμιών και επαναφο-
ρά της σφριγηλότητας, της ελαστικότη-
τας και της λάμψης του δέρματος

Αυτόλογη μεσοθεραπεία με πλάσμα 
πλούσιο σε αιμοπετάλια – Platelet 
Rich Plasma (PRP). 
Είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία αντιγή-
ρανσης, που εκμεταλλεύεται τις επουλω-
τικές και αναπλαστικές ιδιότητες του ορ-
γανισμού της ίδιας της ασθενούς για την 
αναζωογόνηση του δέρματος.
Η θεραπεία είναι εξαιρετικά απλή. Λαμ-
βάνεται μικρή ποσότητα αίματος από την 
ασθενή, σα μία γενική εξέταση αίματος, 
το οποίο υφίσταται ειδική επεξεργασία με 
φυγοκέντριση, ώστε να απομονωθεί το 
πλάσμα με σχεδόν το σύνολο των αιμο-
πεταλίων του αίματος. Το πλάσμα με τα 
αιμοπετάλια ενίεται στη συνέχεια μέσα 
στο δέρμα με τη βοήθεια μιας εξαιρετι-
κά λεπτής βελόνας (όπως γίνεται και με 
την κλασσική μεσοθεραπεία), όπου τα αι-
μοπετάλια απελευθερώνουν τους αυ-
ξητικούς τους παράγοντες, ενεργοποι-
ώντας τους επουλωτικούς μηχανισμούς 
του δέρματος χωρίς να υπάρχει τραυμα-
τισμός! Έτσι το πρόσωπο δείχνει φρέσκο, 
λαμπερό και αναζωογονημένο με τον πιο 
φυσικό τρόπο.

Botox®/Dysport®. 
Χρησιμοποιείται κυρίως στο άνω τμή-
μα του προσώπου, δηλαδή στο μέτωπο 
(οριζόντιες ρυτίδες), στο μεσόφρυο (κά-
θετες ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια) και 
γύρω από τα μάτια («πόδι της χήνας»). 
Όταν ενεθεί μέσα σε κάποιον από τους 
μύες του προσώπου, προκαλεί παροδική 
χαλάρωση αυτού, με αποτέλεσμα το δέρ-
μα που βρίσκεται πάνω του να γίνεται πιο 
λείο και να εξαφανίζονται οι ρυτίδες, ενώ 
οι υπόλοιποι μύες λειτουργούν κανονικά, 
επιτρέποντας τη φυσιολογική εκφραστι-
κότητα του προσώπου. Έτσι το πρόσωπο 
φαίνεται φρέσκο και ξεκούραστο, χωρίς 
να στερείται σε εκφραστικότητα.

Ενέσιμο Υαλουρονικό Οξύ. 
Έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως 

το καταλληλότερο εμφύτευμα για την 
αποκατάσταση των ρυτίδων γύρω από το 
στόμα (π.χ. ρυτίδες καπνιστών), τις ρινο-
παρειακές αύλακες, τις γωνίες του στόμα-
τος, για τον τονισμό του περιγράμματος 
των χειλιών, αλλά και σε συνδυασμό με 
το Botox® για τις ρυτίδες του μετώπου, 
του μεσοφρύου και γύρω από τα μάτια.

Fractional Laser. 
Το �ra�tional �aser διεγείρει την παρα-�ra�tional �aser διεγείρει την παρα- �aser διεγείρει την παρα-�aser διεγείρει την παρα- διεγείρει την παρα-
γωγή κολλαγόνου στο δέρμα, με αποτέ-
λεσμα να προκαλεί σύσφιγξη και γενικά 
ανανέωση του δέρματος με τρόπο φυσι-
κό και ελάχιστα τραυματικό, ενώ παράλ-
ληλα έχει βρεθεί ότι είναι εξαιρετικά απο-
τελεσματικό για την αντιμετώπιση ουλών 
ακμής. Παράλληλα, προκαλεί και μια μι-
κρή απολέπιση της επιδερμίδας, αφήνο-
ντας το δέρμα πιο «καθαρό» και φρέσκο. 
Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε 
τρεις – έξι μήνες μετά τη θεραπεία. Ειδι-
κά για τις ουλές της ακμής, απαιτούνται 
αρκετές θεραπείες, οπότε θα πρέπει αυ-
τές να προγραμματιστούν εγκαίρως για 
να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες 
μη επεμβατικές θεραπείες, πολλές νύφες 
με αφορμή την «προθεσμία»
του γάμου τους βρίσκουν την ευκαιρία να 
αντιμετωπίσουν κάποιο αισθητικό πρό-
βλημα που τις απασχολεί. Οι
συνηθέστερες επεμβάσεις για τις οποίες 
απευθύνονται στον πλαστικό χειρουργό, 
είναι η ωτοπλαστική, η
ρινοπλαστική, η πλαστική στήθους και 
η λιποαναρρόφηση. Η λιποαναρρόφη-
ση είναι η αφαίρεση του τοπικού
λίπους (ψωμάκια, κοιλίτσα) που «αντι-
στέκεται» στη δίαιτα και τη γυμναστική. 
Η πλέον μοντέρνα τεχνική
λιποαναρρόφησης είναι το VASER® 
�ipo, γνωστό και ως �iposele�tion, 
που χρησιμοποιεί την ενέργεια των
υπερήχων για να ρευστοποιήσει επιλε-
κτικά τις εναποθέσεις του λίπους, ενώ 
διατηρεί ανέπαφους τους
υπόλοιπους ιστούς. Αποτελεί ένα πιο 
ήπιο και αποτελεσματικό μέσο αφαίρε-
σης του λίπους σε σχέση με την
κλασσική λιποαναρρόφηση, σχεδια-
σμένο για να σμιλέψει το σώμα.

* Ο Γεώργιος Ι. Ζαμπάκος είναι πλα-
στικός χειρουργός.

Μικρές δόσεις φρεσκάδας και 
λάμψης για τη «μεγάλη» μέρα
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΖΑΜΠΑΚΟΥ*


