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Buzele la fel ca şi alte părţi ale feţei şi ale corpului 
suferă procesul de îmbătrânire. Odată cu înaintarea în 
vârstă, buzele scad în volum, devin subţiri, roşul buzelor 
nu mai este aşa vizibil, pielea îşi pierde elasticitatea, 
sinteza de colagen este mai redusă şi apar ridurile 
peribucale. 

Ca urmare, buzele apar subţiate şi deshidratate. 
Dealtfel, buzele sunt expuse în permanenţă la soare şi 
este o zona anatomică care trebuie protejată de soare 
(cu creme cu factor de protecţie solară-spf) şi hidratată 
mai atent, deoarece altfel procesul de îmbătrânire poate 
fi accelerat şi ca urmare, buzele pot apărea îmbătrânite 
prematur. 

Apariţia ridurilor peribucale face parte din procesul 
de îmbătrânire al buzelor şi este mai accentuată mai ales 
la persoanele care fumează, de aceea ridurile peribucale 
sunt denumite de unii, pe bună dreptate, “ridurile 
fumătorilor”. 

Buzele sunt foarte importante în interacţiunea 
socială.  Cu ele se pot exprima o serie de stări emotive: 
tristeţe, veselie, părere de rău dar au şi un rol primordial 
în expresia senzualităţii şi sexualităţii unei persoane. 

Există mai multe situaţii întâlnite în practică: 
cea mai frecventă, în care persoane de vârstă medie 

(>40 ani) doresc rejuvenarea buzelor prin substituirea 
volumului pierdut prin îmbătrânire. Acest lucru se 
realizează de cele mai multe ori simultan cu rejuvenarea 
altor zone, de obicei vecine (şanţurile nazo-labiale, 
liniile marionetă etc.) pentru a obtine un rezultat foarte 
bun.  

O altă situaţie este cea a persoanelor de vârsta 20-
30 ani care doresc o mărire a buzelor fie că nu au volum 
şi formă suficientă sau sunt asimetrice, fie doresc buze 
mai mari, voluptoase. În toate cazurile se recomandă 
ca buzele să fie proporţionate cu faţa, iar în cazul 
rejuvenării să fie “proporţionate” şi cu celelalte zone ale 
feţei ca grad de îmbătrânire. 

Există două metode de a rejuvena sau a mări buzele 
atât permanente, semipermanente dar şi temporare: 
chirurgicale (implante) sau minim invazive (filleri). În 
acest articol vom aminti cea mai cerută procedură de 
mărire a buzelor - cea cu acid hialuronic. 

Deşi temporară este preferată datorită calităţilor 
excepţionale pe care le are acidul hialuronic: produce 
modificări naturale, nu produce reacţii alergice şi are o 
durată de persistenţă a efectului mulţumitoare, fiind 
undeva între 4-6 luni depinde de produsul utilizat. 
Ridurile peribucale mai pot fi reduse dacă se utilizează 
toxina botulinică în cantităţi foarte mici. 

Însă acestea, se atenuează şi numai la o mărire 
în volum a buzelor sau a injectării de acid hialuronic 
peribucal. Indicaţia de rejuvenare/ măririi de buze 
este dată în cadrul consultaţiei de medicină estetică 
în care se urmăreşte şi excluderea persoanelor care 
au contraindicaţie pentru un astfel de tratament: 

Rejuvenarea sau 
mărirea buzelor?

Dr. Adrian Avram - Medic specialist Chirurgie Plastică şi Reparatorie 
U.M.F. Cluj-Napoca 

Centrul EsthetiQ Line - Cluj-Napoca



Anti-Aging

20 Nr. 5 / mai-iunie 2009

dacă au consumat anticoagulante, antiinflamatorii 
nesteroidiene, sarcină sau au boli hematologice sau 
hepatice etc. Uneori acest tratament se face la cererea 
pacientului. Injectarea de acid hialuronic în buze se 
realizează în anestezie regională (bloc infraobital 
şi mentonier) anestezie asemănătoare cu tehnica 
medicilor stomatologi. Aceasta asigura un confort în 
timpul procedurii deoarece buzele sunt foarte sensibile 
la stimuli dureroşi. Înainte de procedură se efectuează 
fotografii şi se discută rezultatul aşteptat şi cel posibil, 
după care pacientul îşi dă acordul scris (consimţământ 
informat) pentru tratament.  

Durata tratamentului este relativ mică - 15-20 min. 
Postratament, buzele vor fi mai umflate comparativ 
cu rezultatul final, astfel că în 24-48 h edemul se 
retrage când se poate aprecia rezultatul final. Imediat 
postijectare este prematur de făcut acest lucru, 

buzele fiind de volum mai mare (datorită edemului 
postijectare) şi existenţei unei asimetrii posibile dată 
de anestezie. În perioada postinjectare se recomandă 
utilzarea de ice-packs aplicate local pentru răcirea zonei 
injectate. Pentru un rezultat foarte bun trebuie luat 
în considerare o serie de factori: dacă zonele vecine 
sunt îmbătrânite sau nu, examinarea arcadei dentare 
este foarte importantă, uneori o anumită conformaţie 
dentară afectează rezultatul final. De asemenea, trebuie 
evaluată activitatea musculară de la acest nivel, astfel 
examinarea trebuie efectuată atât dinamic cât şi static. 
Unii medici consideră buza superioară mai importantă şi 
care dă frumuseţea unor buze, însă alţii consideră buza 
inferioară mult mai importantă şi de volum mai mare, 
raportul ideal dintre buza superioară/ buza inferioară 
fiind 1:1,6. cele mai bune produse de injectare a buzelor 
sunt: Teosyal Kiss, Juvederm 3, Restylane şi Varioderm. 

Complicaţiile care pot apărea postratament sunt: 
asimetrii ale buzelor, edem, echimoze (aici apar mai 
frecvent ca în alte regiuni) dar şi apariţia de mici 
proeminenţe pe suprafaţa buzelor mai consistente 
la palpare. Dacă se injectează prea superficial aceste 
proeminenţe au o culoare albăstruie şi sunt vizibile pe 
suprafaţa buzelor. Din fericire, toate aceste complicaţii 
sunt temporare şi trec după o perioadă variabilă de timp 
- edemul la 24-48 h, echimozele 7-12 zile etc. La 7-12 
zile pacientul este rechemat la control pentru a evalua 
rezultatul şi a corecta eventualele asimetrii. 

Înainte de tratament

După tratament


