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VIR MEER INLIGTING

1 nag (midweek) R205 • 2 nagte (midweek) R410 • 2 nagte (naweek) R614 • 3 nagte
(midweek) R614 • 4 nagte (midweek) R819 • 7 nagte (week) R1 638. Verblyf in ‘n
2-slaapkamer-Kaliva (verblyf vir 4 volwassenes, 2 kinders jonger as 12 bly gratis) en
kinderklub is ingesluit. Hierdie reisaanbod is onderhewig aan beskikbaarheid. Dié aanbod
het beperkte voorraad teen hierdie prys. Alle aanbiedings is op ’n grondslag van eerste daar,
eerste klaar. Die prys word gekwoteer op die goedkoopste beskikbare opsie en kan weens
tyd van bespreking en kamerkategorie verander. Pryse kan weens wisselkoerse verander.

JY BETAAL
R205
VERBLYF VIR 4 VOLWASSENES EN 2
KINDERS. KINDERS JONGER AS 12 BLY
GRATIS. 23 APRIL – 21 DESEMBER 2014

Leefstyl
/Vermaakbylae @Leefstyl24 /leefstyl

Riëtte Grobler
011 713 9333

’n Model met ’n hoed wat deur Triologie ontwerp is in die
Singapore Designer Showcase tydens die Audimodeweek,
wat in Singapoer gehou is. Bykomstighede soos handsakke,
sonbrille en juwele is steeds groot modenuus. Hoede maak
ook weer ’n terugkeer en is net die manier om jou eiesoor
tige stylstempel op ’n uitrusting te plaas, meen kenners.

Foto: GETTY

Dit is ’n veranderingspro-
ses wat stelselmatig
plaasvind, maar een og-

gend kyk jy in die spieël en be-
sef: “Ek lyk oud! Wat het ge-
beur?”

Dit is hoofsaaklik ’n verlies
aan volume wat ’n mens se ge-
sig ouer laat lyk, sê dr. Deon
van der Westhuizen, ’n lid van
die vereniging van plastiese en
rekonstruktiewe chirurge van
Suid-Afrika.

Hy verwys na die area onder
die onderste ooglede, wat die
wange, bolip en lyntjies wat
van die neus tot die buitenste
mondhoeke strek (nasolabiale
voue), insluit.

Soos ’n mens verouder, ver-
oorsaak klein veranderinge
aan die beenstruktuur en die
agteruitgang van sagte weefsel
dat been deur die vel begin
wys.

Wange sak dan in, wat die
gesig vernou en wangbene pro-
minenter laat vertoon.

Sagte weefsel wat rondom
die keel uitsak, verbreed ’n
mens se gesig om die kake-
been, en jou neus begin insak
soos been om die neusgate in-
krimp.

Dit verleng weer die bolip
sodat dit verder oor die botan-
de hang en daarmee saam be-
weeg die kakebeen ook effens

opwaarts.
Die hoogte van die gesig

krimp dus verder in.
Al dié veranderinge maak

die nasolabiale voue boonop
sigbaarder.

Anders as Botox
Hoewel gesigsverjonging soos
plastiese chirurgie ’n oplossing
bied, is daar ook nie-chirurgie-
se alternatiewe in die vorm
van gesigvullers.

Dié vullers bestaan uit ’n jel-
agtige stof wat onder die vel
ingespuit word om verlore vo-
lume op te vul en voue uit te
stryk.

Dit werk anders as inspui-
tings teen plooie soos Botox,
wat ’n mens se spiere laat ont-
span sodat lyntjies nie so diep
lyk nie.

“Met vullers sit ons fisiek
volume terug in die gesig, wat
dan die vel en spiere groter
ondersteuning gee om die ge-
sigvorm te herstel,” sê Van der
Westhuizen.

Die vullers kan op hul eie of
saam met ander metodes van
nie-chirurgiese verjonging ge-
bruik word om die subtiliteit
van die resultate te verseker
en dit langer te laat hou.

Die herhaalde gebruik van
die vullers stimuleer glo boon-
op die vel om meer kollageen

te produseer, wat dan ook die
resultate verbeter.

Vullers soos Juvéderm en
Restylane word van ’n sinte-
tiese hialuroonsuur ge-
maak X ’n natuurlike suiker in
die vel wat help om volume en
elastisiteit te handhaaf.

Daar is meer as 40 soorte
vullers waarvan die hialuroon-
suurgroep een is.

Dié produk word stadigaan
afgebreek en jy kan dit laat
verfris of verwyder indien dit
probleme veroorsaak. Om van
meer permanente vullers ont-
slae te raak, sal ’n operasie
verg.

Dr. Maureen Allem, stigter
van Skin Renewal, waarsku
dat permanente vullers berug
is daarvoor dat dit jare daarna
nog komplikasies soos nodules
en granulomas veroorsaak.

Voorkombare komplikasies
Die kenners is dit eens: Indien
jy ’n goed opgeleide en kundi-
ge mediese dokter vir dié pro-
sedure nader, is die kans op
newe-effekte en komplikasies
baie skraal en beslis voorkom-
baar.

“Vullers wat verkeerdelik in
wange ingespuit word, kan ’n
geswelde voorkoms veroor-
saak.

“Oppervlakkige toediening

kan weer ’n blou tint, oftewel
die Tyndall-effek, gee,” sê
Allem.

Die voorkombare newe-effek-
te is onder meer rooi knoppe
as gevolg van hiper-sensitiwi-
teit, ’n biofilm-infeksie (wan-
neer byvoorbeeld kolonies bak-
terieë ’n “skild” vorm wat hul-
le beskerm teen antibiotika) en
beskadiging van die bloedvate
in.

Volgens Van der Westhuizen
is die nuwe soort meer vloei-
bare vullers makliker om te
gebruik.

Die kneusing en swelling is
minder en die resultate is
meer voorspelbaar en subtieler
en kan tot 18 maande hou.

Volgens die Raad op Gesond-
heidsberoepe (RGB) mag vul-
lers slegs deur goed opgeleide
en geregistreerde dokters toe-
gedien word.

Dié vereiste word ongeluk-
kig nie streng genoeg geregu-
leer nie.

“Wees bewus daarvan dat
daar skoonheidsterapeute, ver-
pleegsters en ongeregistreerde
persone is wat sulke prosedu-
res doen,” sê Allem.

“Dit is beter om vuller-prose-
dures in ’n ordentlike mediese
praktyk te ontvang en nié in ’n
skoonheidsalon waar die toe-
rusting of kennis om kompli-

kasies te hanteer, nie beskik-
baar is nie.”

Spuit oordeelkundig
Van der Westhuizen maan dat
sulke behandeling nie ’n won-
derkuur is nie.

“Dit is noodsaaklik dat dok-
ters nou met hul pasiënte
saamwerk en probleemareas
op ’n individuele basis eva-
lueer.

“Almal het ’n unieke gesig-
struktuur en DNS wat bepaal
hoe hulle verouder en hulle
word ook aan verskillende
vlakke van omgewingskade
blootgestel.”

Hy glo plooie en lyne is ’n
evolusionêre aanduiding van
volwassenheid en wysheid en
dat ’n mens versigtig moet
wees om dit totaal van die ge-
sig te verwyder.

“Ons het die keuse om te-
kens van veroudering te behou
as sagte fokuspunte wat karak-
ter gee, maar indien dit so
skerp raak dat dit die (gesig
se) hooffokuspunte is, lei dit
ook die aandag weg van ’n per-
soon se ander eienskappe.

“Die geheim is om die sigba-
re tekens van veroudering te
versag sodat ons beste karak-
tereienskappe natuurlik en ou-
tentiek te voorskyn kom,” sê
Van der Westhuizen.

Is gesigsvullers die antwoord vir ’n verlengde jeug? Foto: THINKSTOCK

Ouderdom druk mettertyd sy stempel op almal af. Maar lê die wapen teen plooie en lyne
dalk in spuitnaalde opgesluit? Celinda Groenewald het meer oor gesigvullers gaan uitvind.

‘‘Met vullers sit ons
fisiek volume terug in
die gesig wat dan die
vel en spiere groter
ondersteuning gee om
die gesigvorm te
herstel.

Is daar werklik ’n gevaar dat jy
soos sekere Hollywoodsterre met
opgeblaasde wange en rubberlippe
uit ’n gesigvullerprosedure sal
kom?

Volgens dr. Maureen Allem, stig
ter van Skin
Renewal, ge
beur dit slegs
wanneer ’n
mens deur ’n
onervare, oor
ywerige in
spuiter be
handel word
wat nie weet
wat hy doen
nie.

“Herhaalde
inspuitings in
die liparea en
rokerlyne kan
’n onnatuurli
ke forelvoor
koms gee. Rokerlyne kan slegs een
of twee keer met vullers ingespuit
word. As daar steeds plooie is,
moet ander metodes, soos lasers,
’n Dermapen of Carboxy of Meso
terapie gebruik word,” sê Allem.

“Vullers wat verkeerdelik in wan
ge ingespuit word, kan jou ’n ge
swelde kussingvoorkoms gee. Maar
indien dit deur ’n ervare inspuiter
met ’n betroubare praktyk toege
dien word, is die kans dat dit ge
beur baie skraal.”

Allem sê SuidAfrikaners is kon
serwatiewer as Amerikaners met
estetiese behandelings.

Volgens dr. Maureen Allem, die stig
ter van Skin Renewal, vra pasiënte
so jonk as 20 tot mense in hul 70’s
vir vullerbehandeling.

“Die 20jariges vra gewoonlik vir
voller lippe of wil donker sirkels on
der hul oë verbeter, terwyl die ouer
pasiënte volume wil herstel en alge
mene verjonging verlang,” sê Allem.

Die koste van dié soort vullers
hang dikwels af van hoeveel volume
verlore is, asook die hoeveelheid
plooie en voue.

’n Mens betaal sowat R3 000 per
inspuiting.

“30jariges kort gewoonlik een of
twee vullers, 40jariges drie of vier
en pasiënte oor 50 verlang vyf of
meer,” sê sy.

Sodra die totale hoeveelheid vul
lers oor ’n sekere tydperk toegedien
is, moet ’n mens sowat een vuller
per jaar kry.

“Vullers hou gewoonlik enigiets
van een tot twee jaar, terwyl Botox
sowat drie maande hou.”

Vullers se voordeel oor ’n lang
tydperk is volgens Allem dat dit kol
lageenproduksie verbeter.

“Selfs al het die vuller oor ’n tyd
perk van 12 tot 18 maande verdwyn,
strek die effek daarvan langer.”

jou plooie wegjou plooie weg
Spuit

Hamsterwange
en baberlippe

Die prys van
jeugdigheid

Meg Ryan laat die
skindertonge om
trent klap met
haar “opgeblaas
de” voorkoms.

Foto:
GETTY IMAGES

Byna elke vrou loer seker ’n
paar keer in die spieël na haar

agterstewe voordat sy op ’n de-
nimbroek besluit.

Plaaslik is daar nou twee inter-
nasionale denimreekse met inge-
boude ondersteuning beskikbaar
wat jou sitvlak ’n ekstra hupstoot
gee.

. Die Salsa-denimreeks se Push-
Up-broek word van versterkte

materiaal gemaak en het ’n spesiale
snit wat ’n voller en parmantige
voorkoms verleen. Salsa-denims kos
van R1 199,95 tot R1 699,96 en is by
Edgars-winkels te koop.

. Die Italiaanse Freddy WR.UP-de-
nimreeks vlei nie net jou sitvlak nie,

maar ook jou maag danksy ’n silikon-
band wat ook keer dat die broek afgly of
gaap. Freddy-broeke is nommerpas gesny
en bevat ’n ekstraligte silikonmembraan

wat ’n lig-effek gee.
Silikon word ook by die broek se heup-

en bobeengedeeltes ingevoeg.
’n Oefenbroek is ook beskikbaar.
Freddy WR.UP-broeke kos van

R800 tot R1 799 en is by die Freddy
Pant Room by 44 Stanley, Milpark, of
by uitgesoekte Stuttafords-winkels te
koop. – Celinda Groenewald

Hupstoot
vir jou
sitvlak

Die Salsadenimreeks se Push
Updenim.

Dit is geen geheim nie dat die
druk op meisies om “mooi” te
wees, ’n groot uitwerking op hul
selfvertroue en dus ook op hul
toekomstige potensiaal het.

Daarom het die skoonheids-
huis Dove onlangs sy internasio-
nale selfvertroueprojek in Suid-
Afrika bekend gestel om die vol-
gende generasie vroue te help
ontwikkel aan ’n positiewe ver-
houding met hulself.

Dove se doelwit is om die self-
vertroue van meer as 15 miljoen
meisies en jong vroue teen 2015
te verbeter.

Volgens Dove se navorsing
dink slegs 4% van vroue wêreld-
wyd dat hulle mooi is.

Angstigheid oor hul voorkoms
begin ook reeds vroeg, en ses uit
tien meisies is só besorg oor hul
uiterlike dat dit hulle keer om

aan ’n verskeidenheid sport- en
sosiale aktiwiteite deel te neem.
Hulle vermy ook doktersafspra-
ke, lug nie hul mening nie, steek
nie hul hand in die klas op nie
en bly selfs van die skool af weg.

Die projek bied selfvertroue-
opvoeding aan kinders (hoof-
saaklik meisies) van tussen agt
en 17, met lesse wat in skole,
werksessies of op digitale plat-
forms kan geskied.

Die program fokus op vyf be-
langrike onderwerpe wat ’n
groot invloed op ’n meisie se self-
vertroue en liggaamsekerheid
het.

Jy kan op die webtuiste regi-
streer as ’n ouer, onderwyser of
mentor vir inhoud wat spesiaal
op jou behoeftes gerig is.

Besoek selfesteem.dove.co.za vir
meer inligting.

Dove wil SA meisies
selfvertroue leer


