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Jön a placenta és az elõbõrbõl nyert kollagén

Befellegzett a botoxnak?
Különbözõ, emberi és állati 
eredetû anyagokkal kísérleteznek 
tudósok, hogy a plasztikai sebé
szeti beavatkozásokat hatásosab
bá és biztonságosabbá tegyék. 
Kígyóméreg, emberi elõbõrbõl 
nyert kollagén, placenta is szere
pel az extrém palettán. Utóbbit 
hajkezelõ szérumként is haszno
sítják. Állítólag csodákat mûvel a 
töredezett, igénybe vett hajjal.

A hüllõk mérge és a 
körülmetélésbõl származó kis 
bõrdarab kollagéntartalma lehet 
a megoldás a mûmosolyba mere
vedett arcú sztárok kezelései
nek mellékhatásaira, amennyi
ben hajlandók kivárni a kuta
tások eredményeit. Dr. Afshin 
Dehghani plasztikai sebészt 
kérdeztük, hogyan vélekedik az 
újszerû szépészeti anyagokról?

– A kígyóméreg valóban alkal
mas az arcizmok lebénítására, és 
kollagént is használunk ránc és 
ajakfeltöltéshez. Az újszerû alap
anyagokkal kapcsolatos kutatá
sok még kísérleti stádiumban 
vannak, több év, mire nálunk 
is elérhetõvé válik az új techno
lógia, és akkor is nagyon drága 
lesz – mondta el lapunknak a 
szakember.� B.�E.

Nyári alakformálás két lábon és két keréken

Szentgyörgyi Romeo a futást ajánlja
A hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok a sportaerobik világában tarolt, 
és több mint nyolc éve személyi edzõként dolgozik. Szentgyörgyi Romeo szerint 
ahhoz, hogy hosszú távon rendszeresen tudjunk mozogni, az a legfontosabb, 
hogy élvezzük is, amit csinálunk. 
– Ha a kiválasztott testmoz
gás nem a mi stílusunk, akkor 
válasszunk mást, amíg rá nem 
találunk az igazira – állítja 
a szakember. – Nagyon fon
tos, hogy jól érezzük magun
kat sport közben, mert a 
kényszerbõl végzett mozgást 
hamar feladja az ember. Az 
örömmel végzett sport azonban 
könnyen az élet természetes 
részévé válhat. Mindenkinek 
van tornacipõje, ezzel a futás 
alapkövetelményeinek már ele
get is tett. A nyár különösen 
kedvezõ idõszak a rendszeres 
sportolás elkezdésére, hiszen 
hosszabbak a nappalok, és mi 
magunk is sokkal aktívabbak 
vagyunk, mint télen. Futni 
pedig gyakorlatilag bármikor 
lehet, sokszor még esõben 
sem kellemetlen. A mozgásra 
vágyóknak ajánlom a biciklizést 
is! Ki kell tûzni egy távolságot, 
amelyet odavissza könnyedén 
lehet teljesíteni. Ha rendsze
ressé válik a kerekezés, egyre 
messzebb lehet majd menni. 
Aki úgy érzi, hogy egyedül nem 
képes a rendszerességre, vonja 
be a barátait! A  mindennapos 
sportoláshoz nem kell személyi 
edzõ, csupán elhatározás! Szentgyörgyi Romeo: Az örömmel végzett sport az élet részévé válik!

Csányi Vilmos: A kutya gondolkodó lény!
Huszonkilenc tudományos témájú könyv után néhány éve már „csak” szépiroda-
lommal foglalkozik Csányi Vilmos etológus. A biológusról tíz éve csillagot is elne-
veztek, a Nagy Kutya csillagképben. 

– A kezdeti hitetlenkedés után 
ma már elhiszik nekem, hogy 
a kutya egy empatikus, gondol
kodó lény, aki képes többféle 
szabályt elsajátítani, és képes 
az embert tökéletesen megér
teni – mondja a professzor, aki
nek eleinte kétkedve fogadták 
ezen megállapítását. 

– Még mindig vannak, akik 

kételkednek abban, hogy 
a kutyák megértik az ember 
érzelmi reakcióit, sõt, olykor 
képesek arra is, hogy elõbb 
érezzék a hangulatváltozáso
kat, mint maga a gazdi. Éppen 
ezekért a tulajdonságaiért 
hoztuk létre alapítványunkat, 
amely rokkantakat segítõ 
kutyákat képez ki, és az álla

tokat a szociális gondozó rend
szer szolgálatába állítja. Ezek 
az ebek képesek akár nyolcvan 
vezényszóhoz rendelt paran
csot teljesíteni, de hallottam 
már olyan kutyáról is, aki 300
nál is több parancsot ismer. 
Az eb nem köpönyegforgató 
természet, nem rosszindulatú, 
és mindent megbocsát. 

A két vizsla – Luca és Sissy – már a gazdi lépéseibõl is megérzi, ha annak valami baja van

Dammak Jázmin: Krokodilbõröm van!
Dammak Jázmin pontosan tudja, hogy 
a szépség olyan adottság, amelyre 
vigyázni kell. 

– Szerencsés alkatom van – meséli 
a szépségkirálynõ. – Gyakorlatilag 
bármit ehetek, nem kell félnem az 
elhízástól. Az állandó fogyókúrázás 
ismeretlen számomra. Szerencsére 
jó minõségû a bõröm is, azt szoktam 
mondani: krokodilbõröm van! Nem 
kell különösebben gondozni, de a min
dennapos testápolás elengedhetetlen. 
Nyáron nagyon le tudok égni, ezért 
az autómban mindig ott van a „riadó
csomag”: a magas faktorszámú naptej, 
nem csak napozáshoz. Az elmúlt évek
ben már arra is vigyázok, hogy amikor 
a legerõsebben süt a nap, lehetõleg 
árnyékban maradjak. 

A szépségkirálynõ este mindig meg
tisztítja bõrét a sminktõl, hideg vízzel 
frissíti, majd éjszakai krémet visz fel. 
Kozmetikushoz havonta egyszer jár.

– Hetente tartok otthon is egy kis 
kozmetikai félórát, ilyenkor bõrradírral 
távolítom el az arcomról és a karomról 
az elhalt hámsejteket. Dammak Jázmin: A kocsimban mindig van riadócsomag

Demi Moore piócával szívatja a vérét
Demi a fitnesztermek szenve
délyes látogatója, Los Angelesi 
személyi edzõje pedig minden 
forgatásra elkíséri. A színésznõ 
nemcsak a testét tartja karban, 
de vigyáz a hajára is: napon
ta stylist gondozza fekete haj
koronáját, amelyben szerinte 
még egyetlen õsz hajszál sincs. 
Ezt pedig saját bevallása sze
rint annak köszönheti, hogy 
naponta többször zöldmosza
tot eszik, és több liter ásvány
vizet iszik. Az utóbbi idõben 
tornatermi edzéseit lovaglással 
egészítette ki, és azonnal vett is 
magának két lovat. Nemrégiben 
pedig elárulta egy fitneszmaga
zinnak, hogy bõre frissességét 
és selymességét piócák segít
ségével tartja karban. Havonta 
egyszer aláveti magát a „vér
szívó terápiának”, amely után 
testben és lélekben egyaránt 
megújul. Demi Moore fekete hajkoronáját zöldmoszattal tartja karban
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