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SZÉPEN IDŐSÖDNI:

szikével  
vagy anélkül?

EGYRE INKÁBB ELFOGADJUK, HOGY NINCS MEG AZ ÖRÖK FIATALSÁG FORRÁSA, KEZDJÜK MEGTANULNI, 
HOGY SZERETNI IS LEHET A RÁNCOKAT, MÉGIS NŐ A SZÉPÉSZETI BEAVATKOZÁSOK NÉPSZERŰSÉGE. HOGY 

MIK A TRENDEK ÉS MELY MÓDSZEREK MŰKÖDNEK IGAZÁN, ARRÓL HÁROM SZAKEMBERREL BESZÉLGETTÜNK.

AGING NICELY:  
WITH OR WITHOUT A SCALPEL?

WE ARE GETTING CLOSE TO ACCEPT THAT THERE IS NO SOURCE OF ETERNAL YOUTH, WE BEGIN TO LEARN 
THAT WE CAN LOVE WRINKLES, AND YET BEAUTY TREATMENTS ARE GROWING IN POPULARITY. WE TALKED 

TO THREE EXPERTS ABOUT WHAT THE TRENDS ARE AND WHAT METHODS REALLY WORK.

Szöveg Text by Tóth Orsolya •  Fotó Photo by Vass Zsófia, LIANE on Unsplash

Isabella Rossellinivel azért bontott szerződést 
a Lancôme márka a kilencvenes évek közepén, mert 
már „túl idős” volt a színésznő (42 évesen!), hogy a 
kozmetikai brandet képviselje. Eltelt kb. húsz év, 
és Isabella Rossellini 2018-ban újra a brand arca 
lett. Hogy mi történt az elmúlt két évtizedben? 
A  színésznő azt mondta egy interjúban, hogy „egy-
szerűen csak megváltoztak az idők, méghozzá a jó 
irányban”. A színésznő kijelentése korunk szépség-
de�níciója lett, és valahogy így hangzik: „A szépség 
minden ember számára mást jelent, leginkább azt, 
amit mutatni szeretnél magadból mások felé.” És 
ebben bizony nem szerepel korbeli kikötés. A Ros-
sellinivel történt eset nem egyedülálló, sorra tűn-
nek fel az idősebb ikonok, az inkluzív korszem-
lélet mind jobban érvényesül a szépségiparban is. 

Lancome terminated contract with Isabella Rossellini 
in the mid-nineties because she was “too old” to rep-
resent the cosmetics brand (at age 42!). After ap-
prox. twenty years she became the face of the brand 
again in 2018.  What has happened in the past 
two decades? The actress said in an interview that “ 
times have simply changed, but in the right direction.” 
Her statement has become the definition of beauty of 
our time, and it goes like this, “Beauty means some-
thing else to everyone, most of all, what you want to 
show about yourself to others.” Her statement does 
not include any age limit. Rossellini is not a unique 
case though, older icons appear one after another, 
and inclusive age approaches are increasingly prev-
alent in the beauty industry.
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GOOD-BYE, ANTI-AGING!

We are struggling to cope with aging, especially 
nowadays, as the youth phase is expanding, and the 
retired population is more active than ever. Because 
no matter what our genetics are or how much we 
take care of our skin, sooner or later (well, actually 
sooner: in our late twenties) the irreversible process 
begins. As the age progresses, the middle layer of 
our skin becomes thinner, and the external stratum 
corneum (“horny layer) thickens, making our face 
wrinkled and flaccid. So, this is given. What is vol-
atile, however, is our approach to the phenomenon, 
and the proliferation of research in the medical and 
cosmetic industries, which may contribute to our ef-
forts to try to slow down the appearance of these 
signs. 

Out of the two factors (the weapons of our 
choice in the battle against the years and the 
relationship to aging) the latter has emerged as 
a refreshing novelty in recent years. The term an-
ti-aging has gradually been superseded by vocab-
ulary such as pro-aging, slow-aging or well-aging, 
which in a more permissive perspective to look at 

VISZLÁT, ANTI-AGING!

Nehezen birkózunk meg az öregedéssel, főleg ma-
napság, amikor egyre kijjebb tolódik a �atalos élet-
szakasz és a nyugdíjas korosztály aktívabb, mint 
valaha. Mert mindegy, hogy milyen a genetikánk, 
hogy mennyire vigyázunk a bőrünkre, előbb-utóbb 
(egyébként inkább előbb, már a húszas éveink végén) 
megindul a visszafordíthatatlan folyamat. A kor elő-
rehaladtával bőrünk középső rétege vékonyodik, a 
külső szaruréteg vastagszik, így arcunk ráncosabb és 
petyhüdtebb lesz. Ez tehát adott. Ami viszont válto-
zékony, az a jelenséghez való hozzáállásunk, illetve 
az orvostudomány és a kozmetikai ipar kutatásainak 
szaporodó eredményei, amelyek segítségével megpró-
bálhatjuk lassítani ezeknek a jeleknek a megjelenését.

A két faktor (a lehetőségek, amelyekkel harcol-
hatunk az évek ellen, illetve az öregedéshez való 
viszony) közül is inkább az utóbbi az, amely üdítő 
újdonságként jelentkezett az elmúlt években. Az 
anti-aging kifejezést fokozatosan kiszorították az 
olyan szókapcsolatok, mint a pro-aging, a slow-ag-
ing vagy a well-aging, amelyek egy sokkal megen-
gedőbb aspektusból tekintenek az idő múlására és 
szinte ünneplik a ráncokként manifesztálódó éveket.  
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the passage of time and almost 
celebrates the wrinkles that are 
the manifestation of the years. 
But as adulthood continues to 
expand, the story comes back 
to square one: while health is 
more important than fighting 
wrinkles, people maintaining 
a young life style, still want to 
adapt their appearance to their 
way of life.
Although with greater peace of 
mind and a need for naturalness, 
the fight against skin aging is still 
in its heyday. We have asked a 
cosmetic specialist and a plas-
tic surgeon on what options we 
have. 

AGING WELL

Of course, the most important 
step in pro-aging or well-aging is 
self-care, which cannot be start-
ed too young. One of the two 
most effective preventive meth-
ods is the daily use of sunscreens, 
as UV radiation has the strongest 

negative impact on our skin. “Behind a long-lasting 
youth, there is a well-functioning organization where 
energy and life are in constant flux,” says beauty 
therapist Adrienne Feller, head of the Panarom Aro-
matherapy Institute and founder and product devel-
oper of the Adrienne Feller cosmetics brand. – Hu-
man beings are extremely sensitive instruments, both 
mental and physical events affect us. Our skin is a 
living organ and, as such, it is nourished by natural 
substances. That can’t be said enough.”  

HOLISTIC CARE

“The skin is closely linked to the intestines, lungs and 
nervous system,” says the expert. “Therefore, if the 
well-being and beauty of our skin is important to us, 
in addition to effective and innovative natural cos-
metics, we also need to pay attention to our diet 
and mental balance on a daily basis. Of course, we 
cannot neglect our bodies either. At a conference 
of the American Sports Medicine Society, dr. Mark 
Tarnopolsky, a professor at McMaster University in 
Canada, says that regular physical activity causes 

Igen ám, de az egyre hosszabban 
megélt felnőttkor miatt körbe is ér 
a történet: noha az egészség fonto-
sabb, mint a ráncok elleni harc, a 
�a talosan élők mégis szeretnék kül-
sejüket is életvitelükhöz igazítani. 
Ugyan nagyobb nyugalommal és   
a természetesség iránti igénnyel, de 
a bőr öregedése elleni küzdelem 
továbbra is fénykorát éli. Hogy 
milyen lehetőségeink vannak, ar-
ról egy kozmetikai szakembert és 
egy plasztikai sebészt kérdeztünk. 

JÓL IDŐSÖDNI

A pro-aging vagy well-aging 
legfontosabb lépése természete-
sen az öngondoskodás, amelyet 
nem lehet elég �atalon elkezde-
ni. A két leghatásosabb megelő-
ző módszer egyike a fényvédők 
napi szintű használata, hiszen 
bőrünkre a legerősebb negatív 
hatást az UV-sugárzás gyakorolja. 
Illetve „a hosszan tartó �atalság 
mögött egy jól működő szerve-
zet áll, ahol az energiák és az élet 
állandó áramlásban van – mint ahogy Feller Ad-
rienne szépségterapeuta, a Panarom Aromaterapeu-
ta Intézet vezetője és az Adrienne Feller kozmeti-
kai márka alapítója és termékfejlesztője vallja. – Az 
ember rendkívül érzékeny műszer, a lelki és a �zikai 
történések egyaránt hatással vannak rá. Bőrünk élő 
szerv, és mint ilyen, a természetes anyagok szolgál-
nak táplálékául. Ezt nem lehet elégszer elmondani.”

HOLISZTIKUS ÁPOLÁS

„A bőr szoros kapcsolatban van a bélrendszerrel, 
a tüdővel és az idegrendszerrel – mondja a szak-
értő. – Ezért ha a bőr jólléte, szépsége fontos szá-
munkra, akkor a hatékony és innovatív természetes 
kozmetikumokon felül táplálkozásunkra és lelki 
egyensúlyunkra is napi szinten oda kell �gyelnünk.” 
Természetesen a testünket sem hanyagolhatjuk 
el. Az amerikai sportorvosi társaság egy konfe-
renciáján arról számolt be dr. Mark Tarnopolsky, 
a kanadai McMaster egyetem professzora, hogy a 
rendszeres testmozgás hatására a bőr (sejtszinten) 
már néhány hét elteltével évtizedekkel �atalabb-
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nak tűnik. Hogy ez miért csak sejtszinten észlel-
hető, nem pedig szabad szemmel az arcunkon, arra 
megint csak az UV-sugárzás negatív hatása a válasz. 
(Egyes kutatások szerint a bőröregedési folyamatok 
csaknem négyötöde írható a napsugárzás számlájá-
ra!) De nem csak védeni, táplálni is tudjuk a bőrt!  

„A természetes hialuronsav mint hatóanyag abszolút 
top a sorban, mert a legmélyebb szintig hidratálja 
a bőrt és hatása is hosszan tartó – mondja Feller 
Adrienne. – A magyar termálvízben található ter-
mészetes, a bőr által jól értelmezhető és könnyen 
felhasználható ásványi anyagok szintén bőrszépítők, 
pontosan azért, mert képesek remineralizálni a bőrt, 
ami szintén a szépség záloga. Azonban a legna-
gyobb kedvenceim a növények illóolajai. Az illóola-
jok sejtszintig képesek hatolni, serkentik az anyag-
csere-folyamatokat, támogatják a sejtek közötti 
kommunikációt, megszüntetik az esetleges pangá-
sokat, gyulladásokat. Egyszerűen éltetik az életet.”

A LEGJOBB HATÓANYAGOK

A folyamatos oda�gyelés és gondoskodás nem vált-
ható ki egy-két látogatással a plasztikai sebésznél, 
hiszen azok a beavatkozások nem változtatják meg 
bőrünk állapotát. A kettő között állnak a hatalmas 
népszerűségnek örvendő noninvazív, azaz mű-
téti feltárás nélküli szépészeti beavatkozások is, 
ezek mára sok mindenki számára elérhetővé 
váltak, relatíve olcsók, minimális fájdalom-
mal és szinte azonnali hatással járnak. Ezek 
közül is a különböző peelingek, mikrotűs és 
lézeres kezelések a legnépszerűbbek, ezek sti-
muláló hatásukkal sokat javíthatnak bőrünk 
regenerálódó képességén és kollagénterme-
lésén. A kívülről felvitt kollagén nem képes 
a bőr középső szintjéig (ahol is szerepe van) 
hatolni, így az ezt tartalmazó termékek nem 
hatékonyak ránctalanítás szempontjából (maximum 
felületi hidratáló hatásuk van). Saját kollagénállo-
mányunk lebomlását lassíthatjuk, ha védjük bőrün-
ket az UV-sugárzástól és egyéb külső tényezőktől 
(stressz, légszennyezés, füst), illetve serkenteni is 
képesek lehetünk olyan hatóanyagokkal, mint a 
retinol, a glikolsav, a C-vitamin vagy a peptidek. 

FIATALOK, FÉRFIAK, TRENDEK

A laikusok számára is feltűnő lehet, hogy mind 
több olyan �atal arc jön szembe velünk az utcán, 
amelyeken észlelhetők a különböző �llerek nyomai. 

the skin to look decades younger (at the cellular level) 
after just a few weeks. 
The answer why this is only visible at cellular level 
and not on the face for the naked eye lies again in 
the negative effect of UV radiation. (According to 
some researches, sunlight is accountable for almost 
80% of skin aging processes!). But apart from pro-
tecting, we may as well nourish our skin. “Natural 
hyaluronic acid as an active ingredient is absolutely 
top of the line because it hydrates the skin to the 
deepest level and has a long-lasting effect,” says 
Adrienne Feller. The natural, essential and absorbent 
minerals found in Hungarian thermal water are also 
skin enhancers, precisely because they are able to 
remineralize the skin, which is also the key to beauty. 
However, my greatest favourites are the essential oils 
of plants. Essential oils can penetrate to the cellular 
level, stimulate metabolic processes, support cellular 
communication, eliminate possible stagnation and 
inflammation. They just nourish life.”

THE BEST ACTIVE AGENTS

Continuous care and attention cannot be replaced 
by one or two visits to the plastic surgeon, as these 
interventions do not change the condition of our skin. 

Among the two are the widely popular non-in-
vasive, non-surgical beauty interventions, which 
have now become available to the masses, 
relatively inexpensive, with minimal pain and 
almost immediate impact. Among these, various 
peelings, micro needle and laser treatments are 
the most popular. Their stimulating effect can 
greatly improve our skin’s regenerative ability 
and collagen production. Externally applied 
collagen is unable to penetrate to the middle 
layer of the skin (where it plays a role), so prod-
ucts containing it are ineffective in anti-wrinkle 

action (in the best case, they have a moisturizing 
effect on the surface). We can slow down the deg-
radation of our own collagen stock by protecting our 
skin from UV rays and other external factors (stress, 
air pollution, smoke) and by stimulating it with active 
ingredients such as retinol, glycolic acid, vitamin C 
or peptides.

YOUNGSTERS, MEN, TRENDS

It may be striking even for the untrained eye that 
more and more young faces are encountering 
us on the streets, showing signs of various fillers.   

„A hosszan 
tartó fiatalság 
mögött egy 
jól működő 
szervezet 
van.”
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In addition, it is becoming 
more common for men to seek 
the help of a plastic surgeon. 

“There are more and more 
young and male patients in my 
praxis, mostly under the age of 
47,” verifies dr Zsolt Krasznai 
as well. – The over-47s grew 
up in a different culture, things 
that were casual in the US 
twenty years ago are just start-
ing to become common in Hun-
gary.”
And what are the biggest 
trends these days? “As men 
are starting to emerge, hair 
implantation has become very 
popular,” says dr Krasznai. – 
There is an increasing number 
of wrinkle treatments, liposuc-
tion and rhinoplasty. By wom-
en, breast implants and facial 
skin corrections are still leading 
the way. Of course, rhinoplasty 
is at the forefront by the ladies, 
as is post-weight loss recon-
struction.”  We do not differ 
much from the United States 
in terms of the most popular 
interventions. According to last 

year’s report by the American Society of Plastic 
Surgeons (ASPS), the order overseas for 2018 was 
as follows: breast surgery, liposuction, rhinoplasty, 
and eyelid and abdominal surgery. The growing 
number of patients is also in line with the American 
and global trends, ASPS estimates that nearly 18 
million cases have been performed in the US last 
year.

Emellett pedig az is inkább jel-
lemzőbbé válik, hogy a fér�ak is 
plasztikai sebész segítségét kérik. 

„Praxisomban is egyre több a �a-
tal és a fér�páciens is, közülük is 
inkább a 47 év alattiak – igazol-
ja a feltevést dr. Krasznai Zsolt 
is. – A 47 év fölötti korosztály 
még más kultúrában nőtt fel, 
ami Amerikában már húsz évvel 
ezelőtt is hétköznapi dolog volt, 
itthon csak most kezd általános-
sá válni.” És hogy mik mostaná-
ban a  legnagyobb trendek? „Így, 
hogy kezdenek előbújni a fér�ak, 
a hajbeültetés nagyon népszerű 
lett – meséli a fér�aknál ma-
radva dr. Krasznai. – Valamint 
náluk is egyre jellemzőbbek a 
ránckezelések, a zsírleszívás és 
az orrplasztika. A nőknél még 
mindig a mellplasztika és az arc-
bőr minőségét javító kezelések 
vezetnek. Persze az orrplasztika 
a hölgyeknél is az élmezőnyben 
van, ahogyan például a fogyás 
utáni rekonstrukciós műtétek is.” 
A legnépszerűbb beavatkozá-
sok tekintetében nem térünk el 
nagyban az Egyesült Államoktól. 
Az Amerikai Plasztikai Sebészek Szövetségének 
(ASPS) tavalyi jelentése szerint ugyanis 2018-ban 
így alakult a sorrend a tengerentúlon: mellplasztika, 
zsírleszívás, orrplasztika, illetve szemhéj- és has-
plasztika. A páciensek növekvő száma is megfelel 
az amerikai és a globális trendnek, az ASPS adatai 
szerint az USA-ban csaknem 18 millió esetben vé-
geztek szépészeti beavatkozásokat az elmúlt évben.

MIKROTRENDEK

Külföldön egyre inkább népszerűek az olyan apró beavatkozások, 
amelyeket az angol szaknyelv mikrooptimalizálásnak hív. Ilyen pél-
dául a �llerek szokatlan helyen való alkalmazása, mint például a 
fülcimpába töltött �ller, amely a nemrég még divatosnak számító 
fültágítók után megmaradt lógó bőrt hivatott korrigálni. Vagy a 
Cupido-ív sebészeti úton történő megemelése. A Cupido-ív a felső 
ajak és az orr közötti kis rész, ami az idő múlásával meghosszab-
bodhat, és a változás öregebbnek mutatja az ajkat – ezt azonban egy 
apró metszéssel javítani lehet.  

MICRO TRENDS

Small interventions called micro-optimization are increasingly po-
pular abroad. Such is the use of fillers in unusual places, like in 
the earlobe, which is intended to correct the drooping skin that 
remained after the recent expansion of different ear stretchers. Or 
surgical lifting of the Cupido arch. The Cupido arc is the small 
area between the upper lip and the nose, which may extend over 
time, making the lips look older, but this can be improved by a 
small incision.  




