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Popolna rdeča 
Rdeča barva ima v japonski kulturi veliko moč, saj 
simbolizira srečo, zdravje, zaščito, plodnost in dolgo 
življenje. Tako ne preseneča, da so se pri Shiseidu lotili 
zahtevnega podviga ustvariti popolno rdečo barvo za 
vsako žensko. Po 120 letih obstoja in sedmih transfor-
macijah so s kolekcijo rdečil za ustnice Rouge Rouge 
zadeli v polno. Šminka ima bogato in kremno teksturo, 
ki se prilagodi vsakemu tenu, preprečuje izsuševanje 
ustnic in jim podarja čudovit sijaj. Brez vonja, testirana 
proti alergijam, obljublja štiriurno obstojnost. Srečanje s 
pravo rdečo še nikoli ni bilo tako preprosto: izbrati velja 
glede na ten kože in razpoloženje.

Ukradite pogled 
Ženske si želijo trepalnice, ki so videti popol-
ne, a ne umetne. Dolge, nespackane, natanč-
no ločene in privihane trepalnice obljublja 
maskara Dream Look iz hiše Deborah Milano. 
Tudi tiste najmanj izkušene bodo z njo lahko 
oblikovale svoje trepalnice do popolnosti – z 
eno samo preprosto potezo. Vlakna v formuli 
maskare namreč dodajo izjemen volumen, 
dolžino in privihanje. Poseben elastomer pa 
enakomerno obleče trepalnice od korenin 
do vrha ter doseže tudi najtanjše in najkrajše 
trepalnice. Brez packanja.

Zradirajte brazgotine
Moteče spomine na koži se da z uporabo moderne tehnologije lokalno obdelati  Ž
Tudi po več letih jih lahko v nekaterih primerih odstranijo skoraj do nevidnega Ž

Tudi vas jeZijo brazgotine, 
ki so vam ostale po poškodbi, 
operaciji, aknah ali morda po-
rodu? Vas motijo ne le zaradi 
videza, temveč vas celo bolijo 
ali srbijo? Čeprav velja, da so 
trajni spomini na naši koži, se 
jih da danes zradirati oziroma 
v številnih primerih obdelati 
že skoraj do nevidnosti. O mo-
žnostih, postopkih in rezulta-
tih učinkovitega zmanjševanja 
vidnosti brazgotin smo pov-
prašali dermatologa Sandija 
Lufta, ki nam je povedal, da 
ni le ene metode, primerne za 
vse vrste brazgotin, temveč se 
optimalen rezultat doseže s 
kombiniranjem več različnih. 

Nikoli ni prepozno
Dobra novica je, da je mogoče 
popraviti tudi zrele brazgoti-
ne, torej take, ki so stare več 
kot dve leti, čeprav je za čim 
boljše celjenje in končni vi-
dez treba preprečiti pretirano 
brazgotinjenje že zgodaj v na-
stanku. Brazgotina se mora po 
poškodbi ali operaciji umiriti v 
enem mesecu, sicer se je dobro 
po nasvet ponovno obrniti na 
zdravnika. Mesec od nastanka 
poškodbe je možno opredeliti, 
ali je celjenje brazgotine preti-
rano ali gre za normalen pro-
ces. Ukrepi za hitro celjenje ran 
v tem obdobju imajo največji 
vpliv na končni videz brazgoti-
ne, trajanje korekcije in število 
ponovitev postopkov. Seveda je 
zelo pomembno tudi to, kako 
v tem času poskrbimo za rano, 
da je celjenje čim krajše. 

Prava metoda 
je ključna 
Za učinek zmanjševanja vi-
dnosti brazgotin je ključno, da 
zdravnik izbere pravo metodo 
za zdravljenje in zmanjševanje 
vidnosti, poudarja dr. Luft, ki 
se že leta posveča prav tej temi 
ter se lahko pohvali tako z bo-
gatimi izkušnjami kot uporabo 
najsodobnejše tehnologije. Naj-
prej je na vrsti posvet z derma-
tologom, ki oceni brazgotino 

in svetuje način zdravljenja. 
Izbor terapije je namreč odvi-
sen od vrste, velikosti, barve, 
debeline, položaja na telesu, 
kakovosti kože v okolici in mo-
rebitnih predhodnih terapij pa 
tudi od tega, kako moteča je 
brazgotina za posameznika.   
Med postopki, ki se upo-
rabljajo, so na primer 
posebne oblike ke-
mičnega pilinga, 
ki je primeren 
za globoke in 
ozke braz-
gotine od 
aken na 
o b r a z u 
– gre za 

točkasti nanos kisline, ki do-
seže končni učinek po treh do 
šestih mesecih, brazgotina pa 
je po obdelavi manj globoka 
in komaj vidna. Potem so tu 
še dermabrazija, polnila iz hi-
aluronske kisline, avtomatski 
mikroneedling, punch ekcizija, 
grafting in elevacija, mikroder-
mabrazija, neablativni laser, la-
serski resurfacing, frakcionira-
ni ablativni laser, sublativno 
glajenje z radiofrekvenčnim 
tokom ali kombinacija naštetih 
metod.

Sodobna tehnologija 
dela čudeže 
Večino posegov izvajajo v 
lokalni anasteziji, z njimi se 
spreminjajo dolžina oziroma 
širina brazgotine, lahko pa se 
tudi dvignejo ugreznjene ali 
stanjšajo dvignjene brazgoti-
ne, spremeni se lahko njihovo 
barvo. 
Kaj pa lahko storimo sami, da 
čim bolj pomagamo k boljšemu 
celjenju? »Zelo priporočljiva 
je uporaba silikonskih obližev 
proti brazgotinjenju, z redno 
uporabo katerih mehčamo 
brazgotino,« razloži dr. Luf 
in doda: »Sicer pa se je treba 
izogibati sončnim žarkom ter 
večjim telesnim naporom, ki 
povzročijo raztezanje kože, kar 
lahko preprečimo z uporabo 
posebnih lepilnih trakov, ki 
jih namestimo čez brazgotino. 
Trajanje glajenja brazgotine in 
število ponovitev je nemogoče 
določiti na splošno, treba pa je 
poudariti, da sodobna tehnolo-
gija omogoča, da se brazgotine 
mnogokrat tudi po letih od-
stranijo skoraj do nevidnega,« 
je s svojim delom zadovoljen 
dr. Luft.  
Petra Kancler

Brazgotine po aknah pred terapijo s frakcioniranim ablativnim laserjem in leto po njej

Videz brazgotine na obrazu po poškodbi z bodečo žico pred dvema terapijama in dva meseca po teh

Izvajanje postopka glajenja brazgotin s frakcioniranim ablativnim laserjem

O možnostih, postopkih 
in rezultatih učinkovitega 

zmanjševanja vidnosti 
brazgotin smo se 

pogovarjali z dermatologom 
Sandijem luftom.


