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Botox: iată ceva care acum nu mai mult de 1 an 
şi ceva ani mi se părea ceva extrem de avangardist şi, 
într-un anumit fel, doar o idee pe care o vezi cel mult la 
televizor şi cu care nu te-ai gândit vreodată că o să poţi 
face cunoştinţă faţă în faţă. Dar se pare că azi lucrurile 
avansează mult mai repede decât am crezut vreodată şi 
acele idei „interesante” văzute sau auzite prin emisiuni 
sau reviste de specialitate devin extrem de palpabile şi, 
culmea, la îndemâna oricui.

Cum a fost prima mea întâlnire a mea cu el? Vi 
s-a întâmplat vreodată să întâlniţi pe cineva în faţa 
căruia să spuneţi doar la auzul posibilităţii de a fi 
împreună - vai, eu cu ăsta? Şi apoi să se  dovedească 
de fapt o mare iubire? Ei, cam aşa ceva şi nu exagerez 
prea mult când spun. De fapt cum a fost exact: m-am 
plâns domnului doctor că din ce în ce mai mult încep 
să mă deranjeze ridurile din colţul ochilor. În plus, 
mai aveam eu o problemă -un muşchiuleţ în bărbie 
care era prea „voluntar” şi  dorea cu tot dinadinsul 
să se pună în evidenţă ca o movilită tocmai când mă 
simţeam şi eu cel mai bine, adică atunci când râdeam.  
Urmarea? Îmi dădeam seama că faţa mea are radical 
de suferit tocmai când ar fi trebuit să arăt mai bine, 
adică la bucurie. Şi mi s-a dat soluţia - injectii cu botox. 
Şi dintr-o dată, toată acea teorie interesantă de la 
televizor putea fi pusă în practică. Era ceva prea nou 
pentru mine ca să pot accepta cu inima uşoara de la 
început. Cum, am zis eu?  Să-mi pierd expresivitatea? 
Mi s-a explicat cu tact că nu se va întâmpla nici pe 
departe aşa ceva. În primul rând acel muşchi care-

mi deformează bărbia este de fapt de la natura lui 
hiperreactiv, iar în ceea ce priveste ochii,  singurul efect 
va fi doar dispariţia acelei inestetice „labe a gâştii” , 
ceea ce va da mult mai multă luminozitate unei feţe 
zâmbitoare. 

Mi-am luat inima în dinţi şi m-am supus primei 
şedinte. Tehnic, nimic neplăcut, câteva mici înţepături 
cu cel mai fin ac, mai degrabă nişte mici pişcături de 
insectă. Dar pentru a vedea rezultatul final şi implicit 
ca temerile mele să dispară, a mai trebuit să mai aştept 
câteva zile până când s-a instalat efectul. Şi pot să zic 
că aşteptarea a meritat. „Moviliţa” din bărbie a dispărut 
iar ochii, când râd, exprimă numai bucurie şi nu mă 
trădează ce vârstă am, prin simplul motiv că acele 
riduri din jurul lor au dispărut şi ele, toate acestea fără 
ca niciun alt fel de efect secundar să apară.

 Efect uimitor de întinerire cu interventie minimă.  
Rezultatul îmi place atât de mult, încât nici prin cap nu-
mi trece să renunţ la tratamentul de întreţinere (odata 
la 6 luni, cu excepţia celei de-a doua şedinţă care se 
face la 3-4 luni după prima) şi-n plus am mai solicitat 
tratament şi pentru acele riduri ce tind să apară vrând-
nevrând pe frunte.

Aşadar, eu am avut curajul să vă împărtăşesc mica 
mea armă secretă în bătălia cu urmele anilor şi este 
doar decizia voastră dacă vă hotărâţi să-l încercaţi. 
Dar trebuie să vă avertizez: o să fiţi molipsitor de 
entuziasmate. Dar merită acest risc, credeţi-mă!
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