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ÂñáæéëéÜíéêïé γλουτοί
Aπoκτησε ανορθωμeνους, σφιχτοyς γλουτοyς
με τη μeθοδο Brazilian Butt Lift (BBL).

Ο

ι γλουτοί έχουν δεχθεί
μεγάλη δημοσιότητα από
τα media με αποτέλεσμα το
ποσοστό των γυναικών που ενδιαφέρονται να κάνουν αυξητική και ανόρθωση
των γλουτών να έχει αυξηθεί πολύ τα
τελευταία χρόνια. Νέες τεχνικές έχουν
προστεθεί όπως και νέες απόψεις
σχετικά με την εικόνα του σώματος. Η
λιποαναρρόφηση, πλέον, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο από το απλά να
αφαιρούνται τα ψωμάκια σε αλλαγή
του σχήματος του σώματος και των
γλουτών. Η διαδικασία ονομάζεται τρισδιάστατη λιποαναρρόφηση και εκτελείται
από εκπαιδευμένους στην επέμβαση
πλαστικούς χειρουργούς.

του σώματος, της πλάτης και του όγκου
και του σχήματος των γλουτών.
Ο σκοπός του BBL είναι να δοθεί στο
γυναικείο σώμα το σχήμα S μεταξύ
πλάτης και γλουτών ενώ παράλληλα να
αυξηθεί η προβολή των γλουτών.
Ποιa εiναι η διαδικασiα
Χρησιμοποιώντας την υψηλής τεχνογνωσίας λιπογλυπτική και λιπομεταφορά σε 3-D πλάνο αναδημιουργείται το σχήμα της οπίσθιας επιφάνειας
του σώματος, αφαιρώντας λίπος από
διάφορα σημεία, όπως η κοιλιά, η
πλάτη, τα πλαϊνά και οι μηροί.

Belfies:

Οι selfies των γλουτων ειναι η
τελευταια μοδα στα social media.

shutterstock/visualhellas.gr

η μεθοδοσ
brazilian butt lift (bbl)
Ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος
προτείνονται διαφορετικές λύσεις σε
κάθε περίπτωση που όλες όμως έχουν
σκοπό τη μεταμόρφωση του σχήματος
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Η αφαίρεση του λίπους καταλήγει σε
αποστειρωμένο σάκο. Έπειτα από
κατάλληλη επεξεργασία, το λίπος
τοποθετείται σε ειδικές σύριγγες,
ενώ από πριν έχουν σχεδιασθεί οι
περιοχές των γλουτών όπου το λίπος
θα μεταμοσχευθεί.
Το ποσό του καθαρού λίπους που πρέπει να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί
κυμαίνεται από 800 έως 1.200 cc.
Αν είναι επιθυμητή μεγάλη προβολή
στους γλουτούς, μπορεί να φθάσει σε
ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες λίπους.
Η τοποθέτηση του λίπους γίνεται με
ειδικές κάνουλες, με την τεχνική του
grafting σε 3-D πλάνο και σε πολλά
επίπεδα. Η τεχνική έχει αλλάξει σε

σχέση με παλαιότερα που η μεταφορά
λίπους ήταν μικρή σε ποσότητα. Έτσι,
το ποσοστό του λίπους που παραμένει ξεπερνάει το 60-70%.
Τι να περιμeνεις μετa;
Μετά την επέμβαση θα υπάρξει
οίδημα, που σταδιακά υποχωρεί, ενώ
θα μείνεις το βράδυ στην κλινική
για να αναρρώσεις, να πάρεις
αντιβίωση και ήπια αναλγητικά.
Για 10-15 ημέρες χρειάζεται
να κοιμάσαι σε πλαϊνή θέση ή
μπρούμυτα και να φοράς ειδικό
κορσέ για 3-4 εβδομάδες. Εκτός από
κάποιες εκχυμώσεις, δεν υπάρχουν
προβλήματα με την επέμβαση.
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