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ntr-una dintre obişnuitele vizite mati-
nale pe care mi le serveşte mama ală-
turi de cafeaua aromată, am rugat-o 

să îmi cumpere vitamina a uleioasă şi ulei 
de sîmburi de struguri de la farmacie (ca un 
făcut, nu am niciodată timp de asemenea 
„fleacuri”). am ieşit din iarnă cu nişte riduri 
de expresie adîncite pe frunte. de fapt, ce 
vorbesc?  aceste riduri nici nu erau acolo, 
dumnezeu ştie de unde au apărut atît de 
brusc! Poate de la deshidratare, stres sau… 
prea multe petreceri. dar modul în care se 
conturează pe frunte îmi indică faptul că am 
avut parte de prea multe situaţii care m-au 
făcut să ridic nu o sprînceană, ci două, de 
mirare, intrigă sau chiar stupefacţie. Pfiu, 
bine măcar că nu am obiceiul să mă încrunt. 
oricum, m-am decis să încerc toate remediile 
antiaging ca să am o frunte netedă şi să amîn 
pe cît posibil inevitabilul. adică Botoxul. „iată 
cumpărăturile! din păcate, sînge de virgină 
nu mai aveau pe stoc”, m-a tachinat mama 
amuzată a doua zi, înşirîndu-mi sticluţele 
pe măsuţa de cafea. ea nu înţelege obse-
sia pentru tinereţe care domină generaţia 
noastră şi mă compară adesea cu contesa 
elisabeta Bathory (care conform legendei 
sacrifica fete virgine şi se scălda în sîngele 
lor pentru a-şi păstra prospeţimea) de fieca-
re dată cînd îi povestesc extaziată despre 
creme şi proceduri menite să-mi conserve 
frumuseţea. dar ironiile ei n-au fost nicio-
dată atît de justificate ca în ziua în care am 
încercat „terapia lui dracula“, aşa cum a fost 
botezată de tabloidele britanice procedura 
antiaging S3 Stimulated Self Serum. după 
ce m-am documentat minuţios, am ajuns la 
concluzia că această poreclă nu are mare 
lucru în comun cu personajul din romanul lui 

Bram Stoker – doar faptul că se foloseşte de 
sînge. Şi anume de sîngele propriu. aparent, 
stocăm celule de creştere şi diferite alte 
celule cu rol de regenerare în sînge, dar nu 
le punem la treabă decît parţial, dacă este 
nevoie să ne vindecăm o rană – aşa cum aş 
vrea şi eu să-mi vindec „rănile” de expresivi-
tate de pe frunte. 

Cînd am ajuns în cabinetul cochet al dr. 
Morad iancu din clinica Luxury aesthetics 
ştiam exact la ce să mă aştept, adică la multe 
înţepături. Singura dilemă era cantitatea 
de sînge pe care urma să mi-o extragă şi 
mă întrebam dacă am mîncat suficient cît 
să compensez pierderea. după ce m-am 
aşezat pe scaunul roz, dr. iancu mi-a spus că 
se extrag în jur de 7-8 ml, ca la analize. „Prin 
terapia dracula se stimulează repararea 
adn-ului, se măreşte nivelul de hidratare 
a pielii, se vindecă cicatricile şi se netezesc 
ridurile. Se foloseşte pentru întinerirea tenului, 
a mîinilor, a gîtului şi a decolteului. În plus este 
singura substanţă care se poate injecta şi în 
pleoape”, m-a lămurit medicul. din sînge se 
obţin aproximativ 4 ml de substanţă activă 
cu ajutorul a două aparate (centrifugare şi 
vortex). Serul obţinut este aproape transpa-
rent şi e format din plasmă şi celule active 
care se reinjectează apoi în zonele care au 
nevoie de o doză de reîntinerire. după ce 
mi-a extras o eprubetă de sînge, mi-a aplicat 
pe faţă o cremă anestezică ce urma să îşi 
facă efectul în timp ce aparatele prelucrau 
sîngele. totul a durat în jur de un sfert de oră, 

iar cînd a venit vremea injecţiilor, vă spun cu 
mîna pe inimă că nu am simţit aproape nimic, 
datorită cremei şi acelor fine, atraumatice. 
Însă am întrebat doctorul cu îngrijorare dacă 
voi avea semne după procedură, pentru că 
aveam impresia că îmi ia la înţepat fiecare 
milimetru al frunţii. „Cu cît injecţiile sînt mai 
multe şi cu cît pielea este mai traumatizată, cu 
atît rezultatele vor fi mai bune. dar nu-ţi face 
probleme, pentru că, din moment ce injectăm 
substanţe care au proprietatea de a vinde-
ca, tenul se va reface rapid, iar de vînătăi nu 
poate fi vorba decît în cazuri excepţionale”, 
m-a liniştit dr. Morad iancu. din cîte am înţe-
les, rezultatele devin evidente în timp, spre 
deosebire de Botox, unde le poţi vedea cu 
ochiul liber imediat. dar cînd ai la îndemînă 
o terapie de întinerire precum aceasta, trece-
rea timpului chiar nu mai e un factor de stres. 
am părăsit clinica cu faţa puţin inflamată şi 
lucioasă de la cremă şi abia aşteptam să îi 
ofer mamei toate detaliile picante, doar să 
văd cît de şocată va fi. de data asta chiar 
am făcut ceva ieşit din comun pentru a rămî-
ne tînără, la fel ca temuta contesă Bathory! 
Şi nici măcar n-a fost nevoie să sacrific pe 
nimeni. decît o după-amiază însorită.

verdict elle

La trei săptămîni după procedură, ridurile 
de expresie au început să se netezească 
şi parcă nici nu mai am nevoie de fond 
de ten, aşa că am pus mîna pe telefon 
ca să mă programez de urgenţă pentru 
următoarea injectare. Tratamentul complet 
include trei-patru şedinţe la un interval de 
două luni, iar după aceea se recomandă o 
şedinţă de întreţinere o dată pe an.
Adresa: Luxury Aesthetics, str. Hatmanul  
Arbore nr. 12, interfon 3, sector 1, Bucureşti, 
tel. 0723.171.316.
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deşi are un nume care te 
poate speria, lavinia Gogu 

a aflat că terapia lui  
dracula nu este deloc scary 
şi că secretul tinereţii 
fără bătrîneţe ne este scris 

în sînGe.
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