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Mindre kniv - mere nål

Annonce

Det er især mænd, der er glade for nål frem for kniv.

SENESTE Forbrug & Liv
Jeg løber: Dette er en
hyldest til Jørgen Leth

Henrik bruger botox på trods af homofordomme. Kilde: politiken.tv / Videojournalist: Jakob Kyed
Jakobsen
Gem
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Frisk start 24. januar:
Prøv at smile når du
træner

LINE FELHOLT

Annonce

Det er særligt de milde
behandlinger som fjernelse af
tunge øjenlåg og rynker, der
tiltaler mænd, viser Politikens nye
Megafonmåling.
»Mændene er meget til de noninvasive behandlinger uden
kirurgi. De stiger kraftigt lige nu.
Det er et kæmpe marked, der
åbner sig i disse år«, lyder
vurderingen fra læge, blogger og
anti-age-ekspert Marie Louise von
Sperling.
Mens kun 3 procent af dem, der
har fået foretaget indgreb i
Lørdagslivs undersøgelse, har fået

80 200 500: Ny sprutlinje
skal hjælpe børn og
ægtefæller i
drukfamilier

SÅDAN VÆLGER DU DEN RETTE
BEHANDLER

1. Kig ikke kun på prisen. Slagtilbud kan lokke,
men skriv ikke under på noget under tidspres.
Find tilsynsrapporter på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside og vælg et sted, der er medlem af
privathospitalernes brancheforening BPK, som
er garant for, at behandlingsstedet er
akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel og
kontrolleres af Sundhedsstyrelsen.
2. Spørg, om klinikkens læger er speciallæger i
plastikkirurgi. Sørg for, at den, der foretager den
indledende konsultation, er plastikkirurg. Og
sørg for, at den, der foretager indgrebet, har
erfaring i det.

3. Tag en ledsager med til samtalen, så I er to til
at huske. Fortæl om det resultat, du forventer,
og hør, om det er realistisk. Spørg, hvad prisen
inkluderer.

4. Lyt til din mavefornemmelse. Føler du dig tryg
ved den læge, du sidder over for? Har du fået
svar på alle dine spørgsmål?
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fjernet mandebryster, er der ingen,
der har fået hårtransplantation
eller ansigtsløft. Til gengæld har
halvdelen af de behandlede mænd
fået fjernet tunge øjenlåg (52%).
Omkring hver 10. har fået fjernet
rynker (12%) eller
karsprængninger (9%).

5. Tænk dig om, inden du vælger udenlandsk
behandling. Hvis du bliver opereret billigt i
udlandet, kan det blive en dyr fornøjelse, hvis
der opstår komplikationer efterfølgende. Du er
ikke omfattet af Patienterstatningen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Brancheforeningen
for Privathospitaler og Klinikker

KOSMETISKE BEHANDLINGER I TAL

LÆS OGSÅ Skønhedsindgreb
vinder frem uden for realitysegmentet
»Det er klart vores indtryk, at der
skal meget til, før en mand går til
plastikkirurgen. Botox eller filler
kan klares som et hurtigt
frokostfix. Det er meget mere
dramatisk at blive skåret i. Og især
i dag, hvor man kan gøre så meget
med få stik med en nål«, siger
Karina von d’Ahé fra klinikken
N’Age.
Bortset fra kvindernes
brystforstørrende operationer
gælder tendensen med mere nål
for begge køn. Stort set ingen af de
adspurgte af begge køn i Politikens
måling overvejer eller har fået
ansigtsløft eller pandeløft.
Diskret er på fremmarch
»Ikke-kirurgiske behandlinger
med Botox eller filler er det nye
sort. Selv om tunge øjenlåg stadig
er mændenes foretrukne indgreb,
er de ikke-kirurgiske behandlinger
eksploderet både i efterspørgsel,
tilgængelighed og kendskab«,
lyder det fra formand for Dansk
Selskab for Kosmetisk Kirurgi, læge Andreas Printzlau.
LÆS OGSÅ Klarlunds brevkasse: Rynker kan godt behandles
Diskrete behandlinger er generelt på fremmarch, hvad enten det er med kniv
eller nål, mener Andreas Printzlau. Plastikkirurger er i stigende grad begyndt
at flytte rundt på patienters eget fedt, så de opnår mere fylde i bryst, balder
eller ansigt – uden implantater.
»Det tiltaler folk, at man kan nøjes med at flytte rundt på deres eget fedt, så
de f.eks. får mere spændstighed i ansigtet. Her er mændene også kandidater,
for det føles mere naturligt«, siger Andreas Printzlau, der kalder metoden et
kvantespring, som formentlig vil få en gruppe mennesker, der aldrig tidligere
kunne finde på at få en kosmetisk behandling, til at lægge sig på briksen.
Især for mændene handler forkærligheden for de mere diskrete behandlinger
om, at de ikke kan associere sig selv med kirurgiske indgreb, der strammer
hele ansigtet op.

»En mand vil typisk synes, at det er for amerikansk – et signal, han ikke
ønsker at sende. Han vil bare gerne have de værste rande under øjnene og lidt
fedt fra dansehåndtagene væk«, siger Andreas Printzlau.
Vil du ikke gå glip af de nyeste artikler fra Line Felholt, så klik på ’Følg’knappen i toppen af denne artikel. Så dukker de automatisk op i Din Strøm,
når du er logget ind på Politiken.
REDAKTIONEN ANBEFALER

Gustav: »Mit ansigt er
over 100.000 kr. værd med rabat«

Del link

http://pol.dk/3027158

RELATEREDE ARTIKLER

Thomas får Botox hver tredje måned
og frygtede fordomme

En ud af ti mænd får - eller overvejer
at få - kosmetisk behandling
Vis flere
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MEST LÆSTE

Klarlunds brevkasse: »Hvorfor er min
overlæbe forsvundet?«

