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MELLÉKLET

KÖZLEMÉNYEK
Már nem csak mesterséges anyagokkal dolgozik a plasztika
A saját zsírral történő feltöltés minden eddiginél gyorsabban hódít, megjelent a vákuumos
melltartó, és e két módszer kombinációja akár az árakat is csökkentheti

Sokan még mindig fenntartásokkal kezelik a plasztikai beavatkozásokat, úgy vélik, így
mesterséges anyagok kerülhetnek az ember szervezetébe. Ki gondolta volna, hogy ez a
felfogás elavult, és már nem állhat a szépség útjába. A saját zsír visszatöltésével történő
esztétikai beavatkozás olyan nőket is megszólít, akik eddig idegenkedtek a plasztikai
beavatkozásoktól. A vákuumos melltartó pedig olyan új eszköz, amely természetes módon
támogatja a zsírfeltöltést.
Külföldön már évek óta hódít, de immár Magyarországon is egyre népszerűbb a saját zsírból
történő esztétikai beavatkozás. A még mindig újszerű, és kevesek által ismert megoldás
során saját testünk anyagát használják fel egy másik terület korrigálására, miközben ezzel
egyidejűleg megtörténhet az adott terület formázása is. Az eljárás során a bizonyos
testtájakról leszívott zsírt egy speciális gépen történő átszűrést követően visszajuttatják
azokra a területekre, ahol térfogatnövelést vagy formálást szeretne a páciens. Külföldön
leginkább arc- és mellkorrekcióhoz használják ezt a módszert, és gyakran végzik egyszerre
arcplasztikával, tehát egy időben korrigálják az arc bőrének megereszkedését és a zsír
sorvadása okozta beesettséget, karikás szemet is. A szem körüli régiókat is egyre gyakrabban
fiatalítják saját zsírral, illetve kombinálják szemhéjplasztikával.
A mell zsírral való töltése általában több lépésben történik, hisz egy töltés során egy kisebb
mellnél maximum 160-180ml zsírt lehet egy ülésben befecskendezni, de a legtöbb esetben
ennél nagyobb mennyiségre volna igény.
„Ezt az eljárást már pár éve alkalmazzák külföldön, teljesen új időszámítást indított el a
plasztikai sebészetben. Ma már Magyarországon is biztonságosan alkalmazható, de speciális
képzést igényel”- mondja Dr. László Zsolt, plasztikai sebész.
Létezik már olyan eljárás is, amellyel a mell térfogatának növelését érik el egy speciális
vákuumos melltartó műtét előtt történő felhelyezésével. Ezt a páciens meghatározott ideig
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viseli, s az eszköz állandó szívóerejének mértékét a páciens egy kapcsolóval állíthatja.
Viselése hatására a mell bőre, kötőszövetes állománya tágul, keringése fokozódik, így
nagyobb mennyiségű zsírt lehet betölteni, nagyobb méretnövelést lehet elérni. Ráadásul
egy-két töltést meg is lehet spórolni, azaz kevesebb alkalommal kell szúrással beavatkozni.
A plasztika egyre inkább beépül a mindennapokba. Ahogy az igény egyre nő, úgy fejlődik a
technika is. A kisebb-nagyobb beavatkozások és az anyagok is egyre természetesebbek
lesznek. A saját zsírral történő beavatkozás igen egyszerű, általában altatásban történik, de
előfordulhat, hogy bódítás és helyi érzéstelenítés kombinációja is elegendő. A gyógyulási idő
rövidebb, mint az implantáció után. Az áttörést a két technológia együttes használata jelenti.
„A plasztika, mint szó eddig kevésbé sugallta a természetességet, én is egyre inkább az
esztétikai sebészet kifejezést használom. Azáltal, hogy a páciensbe a saját zsírja kerül vissza,
még természetesebb külsőt és közérzetet biztosít” - véli Dr. László Zsolt, plasztikai sebész.
***
Megszületett a Nagy Szépségteszt eredménye

A magyar nők inkább okosak lennének, mint szépek, s a vékonyság
sem alapkövetelmény

Lezárult a Nagy Szépségteszt, amely keretében 1066 fő válaszolt olyan kérdésekre, hogy
inkább szép lenne-e vagy okos, mit változtatna magán, ha tehetné, vagy tapasztalta-e már
hogy a szépség előnyt jelent a mindennapokban. Számos, korábban sztereotípiának
gondolt elmélet megerősítést nyert, de meglepetések is jócskán akadnak. Az
eredményeket egy kerekasztal-beszélgetés keretében értékelte Dr. Almási Kitti klinikai
szakpszichológus, Dr. László Zsolt plasztikai sebész és Görög Zita modell-műsorvezető, a
beszélgetést Takács Nóra szépségszakértő, a „Hogyan Legyek Jó Nő” arca moderálta.
A megkérdezettek 64%-a a csinos, ápolt külsőt, a jó kisugárzást véli a szépség legfőbb
fokmérőjének, míg több mint 18% inkább a harmóniát, nyugodtságot tartja annak.
Mindössze8,5% válaszolta,hogy a szépség a szimmetrikus vonásokat jelenti, és kicsivel több
mint 5% szerint a szépség a fiatalsággal egyenlő. A válaszadók 14%-a érzi szépnek magát, a
legtöbben, 56% éli úgy napjait, hogy vannak időszakok, amikor szépnek érzik magukat,
vannak, amikor nem.
A válaszadók elsöprő többsége, több mint 88% gondolja, hogy a szépség kortalan. A
megkérdezettek többsége szerint egy férfi elsőként az összhatást nézi egy nőn, és nem az
arcát vagy a kebleit, nő-nő viszonylatban viszont 45% szerint egy nő az alakját nézi meg
elsőként egy másik nőnek. Ezt (28-28%) az arc és a ruházat követi.
Legnépszerűbb színek, formák
Közel 45% szerint a barna hajszín a legszebb, a korábban etalonnak kikiáltott szőke 25%, a
vörös és a fekete kevésbé (kb. 12-12%-os arányban) népszerű. A melírozott hajnak
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leáldozott, mindössze 6% véli a legszebbnek. A szemszínnél a kék vezet, több mint 40%-al,
ezt követi a zöld, és meglepetésre csak a harmadik helyet tudhatja magáénak a barna.
A vékonyság immáron nem alapkövetelmény, a megkérdezettek 70%-a szerint az arányos
testalkat a legszebb, és nem a vékony, modellszerű felépítés. A „mell-kérdésnél” már nem
ennyire egybehangzóak a válaszok. A válaszadók több mint 50%-a szerint a feszesség a
lényeg, de közel 30% tartja úgy, hogy a nagyobb mellek szebbek, közel 20% pedig a kis
mellekre voksol. A popsinál a forma számít (63%), míg a feszesség jócskán lemaradva követi
(23%), a méret pedig a legkevésbé lényeges szempont. A szemüveg sok nő életét
megkeseríti, ám jó hír: a megkérdezettek több mint 90%-a szerint egy jó szemüveg meg is
szépítheti viselőjét.
Inkább okosak lennénk, mint szépek
Arra a kérdésre, hogy mit változtatnának magukon a megkérdezettek, a következő sorrend
született: a mell, a has és a testsúly az abszolút favorit, majd a bőrfeszesség következik. A
fenék, az arc és érdekes módon az orr szintén erőteljesen szerepel a listán. Viszonylag kevés
nőt zavar szemének színe és füle. A megkérdezettek 2%-a mindent megváltoztatna magán,
és mindössze 7% az, aki semmit. Vagyis 93%-a a válaszadóknak valamit változtatna magán.
Hogy a szépség valóban számít a mindennapokban, azt az is igazolja, hogy a válaszadók 84%a már megtapasztalta, hogy a szép külső bizony előnyt jelent. Ennek ellenére, ha választani
kellene, a megkérdezettek kétharmada mégis inkább okos lenne, mint szép.
„Ennek azonban számos más oka is lehet. Először is fontos, hogy a társadalom megítélése
szempontjából szimpatikusabb azt felelni, hogy az értelmi képességek fontosabbak lennének
valaki számára, mint a külcsín, hiszen nagyobb elismerésnek számít az emberek szemében.
Másik oldalról, a szépség – mint láthatjuk – sokféleképpen megszerezhető, elérhető,
csiszolható. A mentális kapacitás, a tanultság, tájékozottság is fejleszthető, azonban
behatároltabbak a lehetőségek. Emellett nem elhanyagolható tényező, hogy – különösen a
nők – életük második felében a szépségük háttérbe szorulásával/elvesztésével küzdenek,
ezért ha okosabbak, mégis értékesnek érezhetik magukat továbbra is - véli Dr. Almási Kitti,
klinikai szakpszichológus.
A kérdőív kitöltői úgy vélik, az anyagiak befolyásolják ugyan szépségünket, de nem
kizárólagosan. Mintegy 34% 2-5000 ft között költ szépségére egy hónapban, 31% 2000 ft
alatt, de jelentős még az 5-10 000 Ft közötti költés is (20%). A szépségápolás persze mégis
fontos szempont, ha megtehetnék, a legtöbben 20 000 ft felett költenének rá.
Természetessé vált a plasztika
A megkérdezettek 78%-a szerint a plasztika segíthet. Úgy vélik, a plasztika elfogadható, ha
valakit zavar egy testrésze, illetve mindenkinek joga van úgy kinézni, úgy ahogy akar. 17%
akkor utasítja csak el, ha valaki természetellenesen akarja megváltoztatni magát. Mindössze
4,5% gondolja úgy, hogy a „természetesség a lényeg”. Ráadásul a megkérdezettek több mint
fele tervezi is, hogy rászánja magát egy plasztikai műtétre.
„A plasztikai műtét mára egyre inkább a mindennapok része. A páciensek többsége azért
akarja valamelyik testrészét megműttetni, mert nem érzi jól magát vele a bőrében, a
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műtétet követően pedig megnő az önbizalma, magabiztosabbá válik. Ezzel nincs is probléma,
azzal már annál inkább, ha valaki függő, és úgy gondolja, hogy folyamatosan plasztikáztatni
kell ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. A plasztika túlságosan műnek hangzik, sokkal
inkább az esztétikai beavatkozást használom már, hiszen ma már nem csak a folyamat vált
természetessé, de az anyagok is egyre inkább” - véli dr. László Zsolt, plasztikai sebész.
A válaszadók különböző korosztályokat képviselnek, ami azonban látványos, hogy alig
vannak eltérések kor függvényében a válaszoknál. Egy tendencia azonban világosan látható:
ahogy egyre idősebbek leszünk, egyre inkább az észt választanánk a szépség helyett.
A nem reprezentatív, online kutatás 2013 márciusában készült 1066 fős mintán a Survey Monkey rendszerének
használatával, az ArvaliCom közreműködésével. A válaszadók 99,1%-a nő volt (29%-a budapesti, 33%-a
nagyvárosi, 38%-a kisvárosokból és falvakból került ki), 58%-uk 35 év alatti, míg 48% 35 év feletti volt az
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***

A testünk változása zavar minket leginkább
46 év felett kezdünk foglalkozni igazán az öregedéssel

Hogyan viszonyulunk az öregedéshez? Mi zavar benne minket leginkább, mikor kezdünk
foglalkozni vele, hogyan próbáljuk késleltetni, egyáltalán, szerintünk mikortól számít
öregnek valaki? A 800 főt meghaladó, döntően nők körében végzett felmérés ezekre a
kérdésekre kereste a válaszokat. Az eredményeket Dr. Almási Kitti klinikai
szakpszichológus és Dr. László Zsolt plasztikai sebész értékelte.
A testünk változása zavar minket leginkább
Meglepő vagy sem, úgy tűnik, hogy a testünk változása zavar minket leginkább az öregedés
során – a megkérdezettek több mint 33%-a véli így, valamivel több mint 20%-nak a
felbukkanó betegségek, az „itt fáj-ott fáj” okoz problémát, közel 12% pedig inkább lelki síkon
érzékeli a kérdést: eszébe jut, hogy mit kellett volna másképp csinálnia. Közel 9% szerint az
idősebbeket kevésbé értékeli a társadalom. Hogyan viseljük testünk változását? A
megkérdezettek közel harmadának komoly lelki problémát okoz, kevéssel több mint
harmada a kor előrehaladtával egyre kevésbé szeret tükörbe nézni, kb. ötöde azonban nem
törődik a változással, sőt, több mint 15% még szereti is a változást, „hiszen az is én vagyok”.
Hogy melyik testrészünk öregedése zavar minket leginkább? A válaszadók közel harmadát a
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has, hozzávetőlegesen ötödét az arc vagy pedig nem testrész, hanem bőrfeszesség. A sorban
a mell, majd jócskán lemaradva a comb következik.
Minden negyedik nő megadja magát az öregedésnek
A megkérdezettek több mint 33%-a sportol és egészségesen étkezik, közel 25% krémeket és
kezeléseket használ. Közel 9% házi alapanyagokból pakolásokat készít, kb. 6% pedig plasztikai
sebész segítéségét veszi igénybe. Kevéssel több mint 26% azonban sehogy nem veszi fel
ellene a harcot. Az öregedésgátló krémekkel kapcsolatban éles ellentmondás érzékelhető: a
megkérdezettek szinte fele szerint csak marketing az egész, kb. ugyanennyien viszont úgy
vélik, hogy tényleg vannak olyan krémek is, amelyek csökkentik az öregedés jeleit.
Mindössze pár százalék állítja, hogy ezek a krémek tényleg jók.
Egyre természetesebbé válik a plasztika
Mindössze csak kb. 6,5% ítéli el, ha valaki plasztikai sebész segítségét veszi igénybe, közel
54% szerint csak az elítélendő, ha túlzásba viszi az illető,kevéssel több mint 40% szerint pedig
miért ne plasztikáztathatna valaki. A megkérdezettek közel 28%-a nem tervezi, hogy
plasztikáztatni fog, ám több mint 20% 41 és 50 év között, közel 22% 51-60 év között, közel
9% pedig már 30-40 év között tervez beavatkozást. „A plasztika ma már természetes, és
egyre elfogadottabb. Azok a nők és egyre több férfi, akik hozzám jönnek, valamiért nem érzik
magukat jól a bőrükben, és a beavatkozásoknak köszönhetően, önbizalmukat visszanyerve
kiegyensúlyozottabb életet tudnak élni”- mondja Dr. László Zsolt, plasztikai sebész.
A legtöbben (kb. 27%) 2000-5000 Ft között költenek havonta, hogy lassítsák az öregedést,
kb. 23% semennyit, szinte ugyanennyien pedig 0 és 2000 Ft között. Mindössze 3,4% költ
20 000 Ft felett.
Hány éves kortól számítunk öregnek?!
Meglepő, hogy a válaszadók több mint fele csak 46 év felett kezdett először foglalkozni az
öregedéssel, közel negyede pedig 36-45 év között. A megkérdezettek több mint fele szerint a
31-40 év közötti kor a legszebb, kevéssel több mint negyede szerint pedig a 15-30 év közötti
időszak. Kb. 15% a 41 és 51 közötti korra voksolt. A válaszadók kevéssel több mint 42%-a
szerint 70 év fölött számítunk öregnek, közel 30% szerint 60 év fölött. A legtöbben (35,38%)
80 éves korig akarnak élni.
A nőkön van az igazi nyomás
Hogy miért zavarja jobban a nőket az öregedés? Közel 40% szerint azért, mert nehéz a szép
vagy a szépnek vélt vonásoktól elszakadni, míg közel 35% véli úgy, hogy a média szinte csak a
fiatalabb nőket mutatja, egy nő már úgy érzi, mintha 40 fölött nem is létezne. Kb. 18%
szerint a férfiak jobban értékelik a fiatalabb nőket. Az amerikai Allure magazin tavaly
publikálta annak a felmérésnek az eredményeit, mely során 2000 embert kérdeztek meg
szerte az országban, szépség és öregedés témakörben. A férfiak 84%-a, a nők 91%-a szerint a
nőkre nézve jelent igazi terhet,hogy megőrizzék fiatalságukat és szépségüket. A felmérés
szerint a nők több mint 50%-a aggódik az öregedés fizikai jelei miatt, míg a férfiaknak csupán
30%-a mondta ugyanezt. „A párkapcsolati krízisek egyik fontos elemeként gyakran
megtaláljuk a szexuális élet ellaposodását, melynek hátterében sokszor önértékelési zavar,
és/vagy egy fiatalabb rivális megjelenése áll. Még abban az esetben is gyötrő lehet a
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bizonytalanság, hogy tetszik-e idősebb korban is valaki a párjának, ha semmi nem utal arra,
hogy ne így lenne. A nők esetében azért erősebb ez a kényszer, mert a nők vonzereje
eredetileg leginkább a szépségükre épül, ellentétben a férfiakkal, ahol a sikeresség és a
dominancia ellensúlyozhatja annak hiányát” - véli Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus.
A nem reprezentatív online kutatás 2014 márciusában készült 803 fős mintán a Survey Monkey rendszerének
használatával, az ArvaliCom közreműködésével. A válaszadók 96,69%-a nő volt, 38,27%-a budapesti, 28,48%-a
nagyvárosi, 33,25%-a kisvárosokból és falvakból került ki, 14,82%-uk 35 év alatti, 30,9% 36-50 év közötti,
54,27% 50 év feletti.
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA – FACEBOOK
A pályázati időszak alatt Dr.lászló Zsolt Facebook oldalának eredményei:
Összes elérés: 7 616 181

Összes engagement: 95 491
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Rajongók összetétele:

A JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ EREDMÉNYEI

A jótékonysági akció felhívó szponzorált poszt összesen 126 528 embert ért el, amiből 71 674
volt a fizetett elérés, 54 854 pedig az organikusan elért emberek száma.
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A felhívó poszt túlnyomó 98%-ban a 25-44 év között magyar nőket érte el és ez a célcsoport
volt a leginkább aktív is a hozzászólások, megosztások és a kedvelések, tehát az interakció
kapcsán.
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Néhány nappal a határidő lejárta előtt egy emlékeztető posztot készítettünk. A poszt
organikus módon 5676 embert ért el.

A felhívást követően pedig egy lezáró posztot: A lezáró, organikus poszt 3262 emberhez ért
el és 180 interakciót eredményezett.
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Az akció kezdetétől, 2014.06.26-tól kezdve az akció végéig (2014.07.28-ig) összesen 2611 új
követő érkezett az oldalra.

Az oldal kedvelőinek életkori és nemi megoszlása az időszakban: az oldal rajongói 98%-ban a
25-44 év közötti magyar nők.

Az oldal kedvelői interakció szempontjából az adott időszakban: a oldal demográfia
megoszlásával megegyező mértékben a legaktívabb (97%-os arány) rajongók a magyar, 2544 éves magyar nők.
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Elérés az adott időszakban: a Facebook oldal tartalmai az adott hónapban 274 077 ember
hírfolyamában jelent meg, ebből pedig 82 914 budapesti nő volt.

A jótékonysági akció médiapartneri megjelenései:
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POSZT PÉLDÁK
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