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Femeile au fost şi sunt cele mai sensibile la 
frumuseţe, o trăiesc în fiecare zi, se identifică, devin 
una cu ea. Într-un cuvânt spus....frumuseţea se asociază 
foarte bine fericirii iar pentru mulţi dintre noi, aceste 
două noţiuni sunt inseparabile. 

De multe ori ne gândim cum am putea aduce 
îmbunătăţiri aspectului fizic pentru a ne simţi implinite 
şi fericite. Există praguri de vârstă care ne opresc puţin 
şi ne pun pe gânduri şi cred că majoritatea femeilor se 
confruntă cu o astfel de situaţie, apărând sentimentul 
că aşa cum spunea Marin Preda, „timpul nu mai are 
răbdare”.  

Astăzi, apare un rid la început imperceptibil, mâine 
altul, poimâine două kilograme în plus de care nu mai 
scăpăm atât de uşor cum era altădată şi lista poate 
continua. Acestea sunt semne normale care apar şi 
pe care le putem rezolva cu ajutorul noilor tehnologii 
apărute în domeniul esteticii medicale. Ridurile nu mai 
sunt o problemă care să ne umbrească buna dispoziţie 
şi plăcerea de a trăi iar dacă eşti hotărâtă, într-o scurtă 
pauză de masă, poţi să treci pragul unui cabinet estetic 
şi să faci o injectare cu acid hialuronic iar de rezultat 
poţi să te bucuri imediat şi să te întorci la serviciu cu 
problema ridurilor rezolvată. Îmbunătăţirile fizice pe 
care le facem au repercusiuni imediate, sunt pozitive şi 
ne deschid orizonturi noi.

O altă problemă deranjantă pentru multe doamne 
este transpiraţia excesivă, o problemă care are impact 
asupra fizicului şi psihicului. Persoanele care au o viaţă 
socială activă şi nu numai, resimt această afecţiune ca 
pe un handicap, devin emotive, complexate, lipsite de 
încredere în forţele proprii, au dificultăţi în alegerea 
vestimentaţiei şi de multe ori evită contacul cu cei din 
jur. Preferă să rămână acasă dacă sunt invitate la o 
petrece, de teamă că ceilaţi ar putea observa. Stresul 

este unul dintre factorii care declanşeză transpiraţia iar 
persoanele care se confruntă cu acest disconfort sunt 
stresate chiar de faptul că transpiră abundent, această 
teamă permanentă sporind secreţia. 

 Nu ar trebui să vă lăsaţi copleşite de micile 
imperfecţiuni ale pielii sau corpului, trebuie să începeţi 
să le rezolvaţi, să le trataţi, înainte ca acestea să devină 
o problemă! Orice modificare neplăcută care apare 
pe chipul şi corpul nostru nu se va rezolva de la sine, 
necesitând de cele mai multe ori sfatul specialistului.

 Canoanele frumuseţii sunt diferite, dar un lucru se 
ştie sigur, o femeie este precum un ocean, când se simte 
iubită şi admirată, încrederea în ea creşte semnificativ.
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