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Am 35 ani. În anii care au trecut, viaţa şi greutăţile 
prin care aproape toţi trecem nu şi-au lăsat o amprentă 
puternică pe chipul meu deoarece sunt o fire luptătoare 
şi optimistă şi în plus, sportul practicat regulat m-a 
ajutat.

Însă ultimii doi ani au fost incredibil de încărcaţi, 
iar doi din membrii cei mai dragi din familia mea au 
fost extrem de afectaţi din punct de vedere al sănătăţii. 
Din cauza aceasta, ritmul meu echilibrat de viaţă s-a 
dat peste cap şi în numai 24 luni am constatat cum 
ridurile mele se înmulţeau de la lună la lună, cearcănele 
se adânceau, forma feţei mele era din ce în ce mai 
coborâtă, de la pleoape până la obraji, buzele mele 
parcă se topiseră, iar de sport nu mai aveam timp deloc.

Căutam un doctor specializat în chirurgie estetică, 
conştientă fiind că la 35 ani nicio cremă sau mască 
din lume, oricât de promiţător ar fi fost prezentate 
rezultatele, nu ar mai fi reuşit să repare schimbările 
dramatice evidente de pe chipul meu.  Am ales o clinică 
din Cluj-Napoca, am sunat pt stabilirea unei consultaţii 
şi m-au primit imediat.

Domnul doctor m-a făcut să mă simt confortabil 
din primele minute, m-a ascultat cu multă atenţie şi 
răbdare, am făcut poze, faţă, profil etc., le-a listat şi 
analizându-le, i-am expus părerea mea referitor la 
zonele feţei unde aş fi dorit o îmbunătăţire şi l-am rugat 
să îşi exprime părerea profesională în cazul în care “mi-a 
scăpat” ceva. Notând totul, pas cu pas, sub fotografia 
mea, mi-a propus o combinaţie de injectări cu botox şi 
acid hialuronic.

În timpul primei şedinţe mi s-a făcut o anestezie 
locală pentru a nu simţi nimic, după care s-a început 
cu injectarea botoxului, apoi la umplerea la nivelul 
pomeţilor cu acid hialuronic şi pe urmă la “ştergerea” 
ridurilor şanţurilor nazo-labiale, tot cu acid hialuronic, 
cu efect vizibil pe loc (în oglinda care mi-a fost înmânată 
pentru a putea vedea ce se întâmplă). Ce mi-a plăcut 

foarte mult la echipa medicală a fost că fiecare pas 
executat a fost verbalizat şi explicat de dinainte şi pe 
tot parcusul şedinţei, iar medicii m-au întrebat constant 
despre senzaţiile la fiecare injectare pentru ”a lua pulsul” 
situaţiei şi pentru a preveni apariţia unor mici temeri 
fireşti.

A doua zi aveam o întâlnire cu un client şi îmi era 
uşor teamă ca nu cumva să fie prea evidente micile 
echimoze şi să nu le pot masca sau să nu apară mici 
edeme la nivelul obrajilor. Am fost informată de medici 
că acidul hialuronic nu dă nicio reacţie alergică. Am 
respectat întocmai instrucţiunile înmânate de ei, iar a 
doua zi cu un corector fin de cearcăne am acoperit cele 
câteva mici echimoze apărute în urma injectării cu botox 
şi acid hialuronic. Şi nimeni nu a remarcat nimic negativ. 
Iar echimozele au trecut complet în 7-10 zile.

Abia aşteptam să treacă cele 14 zile de repaus 
pentru a putea continua cu rejuvenarea buzelor, 
deoarece am şi o asimetrie pe partea stângă pe care 
vroiam să o corectez. Fiind obişnuită deja cu atmosfera 
primitoare şi caldă din cadrul clinicii, am aşteptat ca 
anestezicul să îşi facă efectul, mi s-au testat buzele 
pentru sensibilitate, doctorul doar atingându-le cu acul, 
verificând ce şi cât simt. Pe tot parcursul şedinţei mi s-a 
arătat în oglindă efectul injectării, pas cu pas. Buzele 
mele arătau superb din clipa în care am ieşit pe poarta 
clinicii. 

A trecut 1 lună de când am terminat aceste 2 
şedinţe, am făcut o evaluare nouă a rezultatelor 
împreună cu medicul, comparând pozele de dinaite şcu 
cele de după tratament, şi am constatat că faţa mea 
este mai plină, având un aspect tineresc, sprâncenele 
mi-au ridicat uşor pleoapele, ochii sunt mai luminoşi, 
cearcănele diminuate, obrajii au un aspect de 
prospeţime, ridurile au dispărut în proporţie de 85-90%, 
iar buzele sunt mai frumoase decât atunci când aveam 
18 ani. După atâţia ani de muncă am simţit că această 
mică investiţie în mine a meritat 100%.
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