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 Frumuseţea e ceva ce toată lumea şi-o doreşte. Aşa te simţi împlinită şi admirată de cei din jurul tău. 
Bineînţeles că fiecare din noi are o frumuseţe tipică,  dar dacă aceasta poate fi îmbunătăţită nu mai trebuie 

să stai pe gânduri. Unul din visele 
multor femei, din care fac şi eu parte, 
e să aibă buzele pline şi colorate 
permanent. Vroiam dinadins să îmi 
măresc volumul lor deoarece ele sunt 
secretul senzualităţii. Sincer la început 
nu ştiam foarte multe lucruri despre 
această procedură dar fiind într-o vizită 
într-un centru de medicină estetică 
din Cluj-Napoca, am putut afla ceea 

ce îmi doream de mult timp. Visul meu era să îmi fac un implant care să fie pentru totdeauna, însă implanturile 
resorbabile nu sunt la fel de riscante ca cele permanente. Acestea din urmă, pot produce infecţii,  nodozităţi,  
chiar după 5-7 ani, ce se pot scoate doar cu bisturiul. Am meditat puţin, după care am hotărât să le măresc puţin. 

Vă întrebaţi cum a fost? Ei bine, foarte  
relaxant pentru că ambianţa a fost 
plăcută iar intervenţia deloc dureroasă. 
Domnul doctor mi-a  injectat o fiolă 
de acid hialuronic, substanţă care nu 
provoacă alergii şi dă volumul de care 
ai nevoie. E o substanţă gelatinoasă şi 
transparentă care se introduce sub piele 
şi care modifică relieful cutanat.

 Ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că în timpul intervenţiei mi s-a dat  periodic o oglindă cu 
ajutorul căreia am putut vedea rezultatul la momentul respectiv şi corectarea eventualelor asimetrii. Rezultatul? 
Satisfacător! Eu mă simţeam mai bine, mai împlinită şi mult mai frumoasă. Adevărul e că aspectul feţei s-a 
schimbat total, am o expresie mai veselă, deoarece colţurile buzelor mele erau înainte în jos dându-mi senzaţia 
că sunt tot timpul tristă iar acum faţa îmi radiază pur şi simplu. De asemenea şi cei din jurul meu  au observat o 
îmbunătăţire la mine. Unii nu ştiau exact ce mi-am făcut dar au remarcat o schimbare: îmi spuneau că sunt mai 
frumoasă, alţii mai veselă, unii mă întrebau dacă m-am tuns, pentru că arăt foarte bine aşa. Această experienţă 
m-a făcut să fiu mulţumită de mine, să mă simt mai bine în pielea mea şi niciodată nu voi ezita să fac mici 
corecturi atunci când simt nevoia pentru a-mi accentua atuurile.
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