
 Întâi, să mă prezint. Am 40 de ani, o viaţă 
mereu pe fugă, un dead-line mereu aproape şi din 
ce în ce mai puţin timp pentru mine. Vă recunoaşteţi 
cumva? Şi înainte de a vă spune povestea mea, să 
vă întreb ceva: vă mai aduceţi aminte senzaţia pielii 
de când aveaţi mult mai puţini ani şi ziua apariţiei 
ridurilor vi se părea undeva la ani lumină distanţă? 
Ei, eu nu credeam că o să o mai regăsesc, dar, se pare 

că m-am înşelat. Cu ceva ajutor, ce-i drept! Ajutorul? 
Microdermabraziunea. 
 Ce înseamnă? Nu vă aşteptaţi de la mine 
la explicaţii ştiinţifice. Ce mi s-a spus, e că de fapt 
prin această procedură se îndepărtează stratul 
superficial al epidermei, ceea ce face să se stimuleze 
procesul de înnoire celulară, rezultatul final fiind 
ştergerea ridurilor fine, o faţă mai luminoasă şi prin 
urmare mai tânără. Şi chiar aşa a fost, fără disconfort 
şi în maxim 20 de minute. Pot spune că, de la prima 
şedinţă se pot vedea rezultatele: o piele mai fină, 
foarte curată şi învigorată. Dispăruse din prima, 
senzaţia de “îmbâcsire” iar dacă, după, mai alegeţi şi 
o şedinţă de mezoterapie fără ace anti-aging (adică 
un fel de terapie hidratantă cu acid hialuronic), 
succesul este garantat, pielea de-a dreptul radiază 
de fericire.
 Un sfat? Ştiu că toate vrem să arătăm 
bine. Suntem o societate unde imaginea contează 
şi de ce să nu încercăm poate ceva mai mult decât  
am fost obişnuite, adică o cremă (presupunând că 
folosiţi deja una de calitate) şi eventual câte un 
tratament cosmetic clasic. Eu vă spun că merită 
şi poate că n-ar fi rău să ne gândim că dacă tu, ca 
persoană, te vezi  5-10 minute pe zi în oglindă (asta 
dacă presupunem că nu suntem foarte îndrăgostite 
de imaginea noastră în oglindă), ceilalţi ne văd 
permanent atunci când suntem lângă ei şi imaginea 
din ochii lor contează mult. Mai mult, dacă vedem 
încântare pe feţele lor atunci când ne privesc, vom 
fi mai sigure pe noi şi poate mai surâzătoare şi vom 
constata brusc că lucrurile devin mai uşoare, viaţa 
îşi pierde tenta gri şi devine mai roz, în ton cu tenul 
nostru (poezie, poezie, dar credeţi-mă că după 
fiecare şedinţă, după ce mă văd în oglindă, moralul 
meu urcă vertiginos). 
 A, şi am uitat: am 40 de ani dar arăt de 35. 
Cel puţin aşa îmi spun toţi din jur. O fi şi moştenirea 
genetică “de vină” dar un lucru ştiu sigur: am mai 
şters cel puţin câţiva ani după tratament. 
Încercaţi şi voi!
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