
Cred ca multe femei s-au luptat cu aceeasi problema … 

kilogramele în plus, ramase în urma nasterii. Nu contest nici 

într-un fel, faptul ca una dintre cele mai frumoase perioade 

din viata mea a fost perioada sarcinii, dar modificarile care 

au urmat…nu au mai fost la fel de placute. Mi-au aparut 

vergeturi pe coapse si ma deranja foarte mult aspectul lor. 

M-am interesat de toate procedurile actuale cu 

privire la tratamentul vergeturilor, si cum pot sa scap de ele, 

cum de aplicarea cremelor nu m-am þinut niciodata, gasind 

scuze peste scuze, a trebuit sa apelez la serviciile medicale. 

M-am hotarât sa îmi fac tratament laser pentru estomparea 

vergeturilor si apoi lipoaspiratie pentru zona abdominala. 

Le-am luat pe rând, am început cu tratarea vergeturilor, am 

facut 6 sedinte la un interval de 1 saptamânã între 

tratamente si în tot acest timp  am folosit crème speciale pe 

care le-am cumparat de la clinica, am consumat lichide mai 

42 Nr. 12, Iulie -August 2011

Patient Story by N.P.

multe þi  nu m-am expus la soare, aceasta a fost una din 

principalele condiþii pentru a putea face tratamentele cu 

laser. Mi s-a spus cã soarele, poate modifica coloraþia pielii, 

pot sã mã hiperpigmentez sau pot sã aparã arsuri, aþa cã am 

stat cuminte, fãrã sã mã expun la soare. Începând cu þedinþa 

3 rezultatele au început sã aparã, chiar mã gândeam cã la 

felul în care îmi aratã vergeturile nu prea mai existã ºanse de  

îmbunãtãþire … dar … rezultatul a fost foarte bun ºi mi-a 

dat încredere þi mai multã sã îmi fac intervenþia de 

lipoaspiraþie, deoarece ezitam puþin. Ezitam deoarece 

aveam temeri cu privire la partea de anestezie, eu am nãscut 

prin cezarianã ºi mã gândeam cã încã o anestezie, poate nu e 

indicatã, dar mulþumitã domnului doctor chirurg þi 

doctorului anestezist care mi-au oferit toate informaþiile, m-

am hotãrât repede.

Tehnicile moderne de care am beneficiat, au redus 

foarte mult senzaþia de discomfort postoperator, am simþit 

doar o uþoarã senzaþie de durere combinatã cu amorþirea 

zonei. Dar am luat medicamentaþia prescrisã ºi perioada de 

recuperare a trecut fãrã probleme. Urmãtoarea zi, mi-am 

reluat activitãþile zilnice, am început sã mã plimb, sã conduc 

maþina, am fost atentã doar sã nu fac efort fizic, nu e 

recomandat decât dupã 2 sãptãmâni. 

Sfatul meu pentru proaspetele mãmici þi nu numai, este 

sã se informeze, sã studieze ofertele clinicilor þi sã treacã la 

acþiune…sã facã ceva pentru ele…datoritã noilor 

tehnologii pot sã îþi contureze,  retuþeze corpul, foarte rapid 

þi cu un efect uimitor.


