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Modc no minimolizmcminęło [JSTĄ.
Dloczego w czosoch okceptocli

SlWYeH WŁoSoW
|ZMARSZeZIK nodcl powiększomy je

doROZM|ARU X0
Z^CZĘŁ) SIĘ oD KYL|E.JENNER.
W zeszłym roku jei nowe usto podzieli-
ły świot. Według iednych krzyczoły

,,szIuczność" niczym migoiqcy neon

motelu i przeczyly pięknu. Dlo innych

były iego synonimem iwzorem do no-

ślodowonio. Wszystkich skłoniły do py-

tonio: czyw 2Ol 8 roku dqzymy do notu-

rolności iokceptocii siebie, czy w stronę

niereolnych ideołów? Jedno iest pew-''

ne: co drugo Polko, któro trofio do gobi-
netu dermoiologo, prognie większych
ust. Tok wyniko z roporiu Polskiego
Towo rzystwo Medycyny Estetycznei

i Anii-Aging, opublikowonego we wrze-
śniu 2Ol7 roku,

Obsesjo monstruolnych ust opono-
woło świot juz kilko lottemu. Przyczynił
się do nie| w głównei mierze lnstogrom,

który promuie ponętne, soczysie i duzo
zq duże usio. Często nopięte do gronic
mozliwości, wyglqdoiqce, iokby zoroz
mioły pęknqć,

Angelino Jolie, Nicole Kidmon,

Lindsoy Lohon, Czy to ofiory kiepskiego
dermotologo, czy,,monii wielkości"?
A moze przekononio, ze pozqdony

iest wyłqcznie rozmior XL? Przykłod
.Jennerki mógłby przemowioć włośnie
zo tym...

Niedługo po powiększeniu ust cele-
brytko wypuściło włosnq kolekcję szmi-

nek. Złośliwi w różyli ieinieuchronnq klę-

skę. W końcu co o łodnym podkreśloniu
ust moze wiedzieć osobo, którei worgi
wyglqdoiq iok pokqsone przezosę?
Szminki zniknęly ziei internetowego
sklepu w kilko minut. Dziewczyny
no cołym świecie chcioły wyglqdoć

iok idolko, Zo,,instodziubkomi" ruszyło

lowino powiększoiqcych błyszczyków
igodżetów, które zoloły półki w droge-
rioch, Noinowszym hitem, prosto zChin,
sq pompki, które zosysoiq usto ipowięk-
szoiq je no cziery godziny.

Ale ien irend oponowołtylko pewne
kręgi. W świecie mody nodol rządzą
noiurolne proporcie, nienoruszone
nowet miliIitrem kwosu hioluronowe9o.
Dowód? Eksperci z.]omo Fociol
Surgery przeonolizowoli proporcie ust

modelek we wszystkich sesjoch zdięcio-
wych, które ukozoły się w iednym z czo-
łowych mogozynów rnodyw USA
wciqgu ostotnich 50 lot. Okozoło się,

ze oni rozmiory górnei idolnej worgi,
oni ich proporcie względem siebie się

nie zmieniły. Nodoldolno worgo iesi
o43 proc. większo od górnej. Tok somo

iok w lotoch Z0.

W tym roku świot zoczqł odwozniei
mówić ,,nie" nodmuchonym worgom.
Trend zopoczqikowoły jok zowsze
Aziotki. Wśród nich furorę robi obecnie

zobieg... zmnieiszonio ust. Głównie gór-

nei worgi, co sprowio, ze łuk Kupidyno
stoie się wyroźnieiszy. Drobno, zzoznQ-
czonym konturem, ole bez ob;ętości,
jest uwozono za woczq.A w tomtei sze-

rokości geogroficznei to duzo wożniei-
sze od bycio sexy. Ale tokze w polskich
gobinetoch medycyny estetycznej co-
roz rzodsze sq zobiegi,,pompowo nio"

ust do gronic mozliwości, - Coroz wię-
cei kobiet przychodzi do mnie no rewi-

tolizocję, czyli somo nowilzenie ust,

eweniuolnie spłycenie zmorszczek
wokół nich niz ich powiększenie.
Często sq to kobiety, które nie mogq
pozwolić sobie no to, by interwencio
było widoczno - mówi dr Mociei
Rogo lo, leko rz medycyny estetycznei,

zoloży ciel Go ld C l inic.

Przez ostotnie pięć do l0 lot zmieni-

ły się iez wypełniocze i techniki ich

wstrzykiwonio. Trudniei iesi teroz ,,prze-
sodzić". Zwłoszczo w przypodku ust

większych od dwóch nitek, które sq
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