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Wszystkie. Nawet  
autorka tego tekstu. 
Skąd bierze się popu-
larność tego zabiegu? 
Sprawdzamy na  
własnej skórze (ust)...
M A G D A  B O R U C I Ń S K A

ZGADNIJ, KTÓRA Z NICH

POWIĘKSZYŁA SOBIE  USTA?
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Co łączy Kylie Jenner, Taylor Swift i Gigi 
Hadid? Piękne, duże usta. Mamy na ich 
punkcie obsesję. Od niedawna. Wcześniej 
rządziły perfekcyjnie proste noski i pełne, 
krągłe piersi. Dane mówią same za sie-
bie – rynek produktów przeznaczonych 
do ust wzrósł o 11%* w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. Producenci prześcigają się  
w wymyślaniu nowych formuł kosmety-
ków, które mają powiększyć je w magiczny 
sposób. Matowe pomadki, które najlepiej 
podkreślają ich kształt, na stałe zagościły 
w naszych kosmetyczkach. W ciągu dwóch 
ostatnich lat wyszukiwanie słów związanych 
z wypełniaczami zanotowało 88-procentowy 
wzrost w wyszukiwarce Google**. 

Skąd wziął się boom na duże usta? Według 
doktora Simona Ouriana to zasługa jego 
najbardziej znanej klientki – Kylie Jenner. 
W jednym z wywiadów powiedziała, że jako 
piętnastolatka czuła się bardzo niepewnie  
z powodu niewielkiego rozmiaru swoich 
warg. W 2015 publicznie przyznała się do 
powiększenia ust. Ourian, który odpowie-
dzialny jest za jej nowy look, uważa, że to 
właśnie otwartość Kylie zachęciła młode 
kobiety do poprawiania urody bez zbędnego 
poczucia winy. – To, co kiedyś było tematem 
tabu, stało się powodem do chwalenia się. 
Moi pacjenci wrzucają selfie ze mną na 
swoje profile w social mediach – przyznał  
w wywiadzie dla Women’s Wear Daily.

Doktor Tijon Esho, guru powiększania ust 
z Wielkiej Brytanii, do którego pacjentki cze-
kają w kolejce nawet pół roku, dokumentuje 
efekty swojej pracy na Instagramie. – Wiem, 
że jestem ogromnie popularny, dlatego staram 
się edukować ludzi. Nigdy nie używam filtrów 
na zdjęciach i filmach, które wrzucam, bo 
chcę, żeby ludzie widzieli i ładne, i brzydkie 
rzeczy. Jednego dnia widzisz Kylie Jenner  

z wąskimi ustami, a następnego dnia z du-
żymi i pulchnymi. Ludzie nie widzą etapów 
pomiędzy. Nie mogą zrozumieć, dlaczego 
mają siniaki od zastrzyków albo dlaczego 
tłumaczę im, jak ważna jest odpowiednia 
pielęgnacja po zabiegu.

Obsesja na punkcie ust
W raporcie American Society of Plastic Sur-
geons*** możemy zauważyć, że to właśnie  
w 2015 roku, w tym samym, w którym Kylie 
zrobiła swój coming out, rekordowa liczba 
osób poddała się zabiegom poprawiającym 
usta. Rok później wzrosła o kolejne 4%.

Nic więc dziwnego, że jest to jeden z naj-
popularniejszych zabiegów w klinikach 
medycyny estetycznej i najczęściej pierwszy,  
na który decydują się młode dziewczyny. 
Zabieg nie jest bardzo drogi (kosztuje około 
1100 zł) i nie trzeba go regularnie powtarzać. 
Za pierwszym razem efekt utrzymuje się  
od 8 do 12 miesięcy w zależności od wypeł-
niacza, który zastosujemy. – U niektórych 
pacjentów wystarczą 2-3 zabiegi, by osiągnąć 
trwały efekt, bo produkt nie rozkłada się  
w 100% – zawsze zostaje jego niewielka ilość. 
Najbardziej naturalny efekt osiągamy wtedy, 
gdy stopniowo powiększamy usta – przeko-
nuje doktor Iwona Radziejewska-Choma  
z kliniki Saska Clinic.

Kilka lat temu kobiety przynosiły do le-
karzy zdjęcia gwiazd, których usta chciały 
mieć. Dziś stawiają na naturalność, chcą 
być lepszymi wersjami samych siebie,  
a nie upodabniać się do innych osób. Zależy 
im na delikatnej korekcji kształtu, lepszym 
nawilżeniu i poprawie kondycji ust. 

– Piękne usta zdecydowanie podwyższają 
naszą samoocenę i dodają seksapilu. Deli-
katne powiększenie zmniejsza optycznie 
nos, wyrównuje proporcje, dzięki czemu 
twarz jest bardziej harmonijna – tłumaczy 
doktor Radziejewska-Choma.
 
Ważne!
Usta możemy powiększyć nie tylko u lekarza, 
ale i w licznych gabinetach kosmetycznych, 
które kuszą o wiele niższą ceną zabiegu.  
Z czego wynika taka różnica (czasami nawet 
dwukrotna!)? W dobrych gabinetach stosuje 
się sprawdzone wypełniacze, które są dobrze 
przebadane i mają wymagane certyfikaty. 
To właśnie one dają lekarzowi pewność, jak 
zachowa się preparat i czy uda się osiągnąć 
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Piękne usta podwyższa-
ją samoocenę i dodają 
seksapilu. Delikatne 
powiększenie zmniejsza 
optycznie nos, wyrów-
nuje proporcje, dzięki 
czemu twarz jest  
bardziej harmonijna.

C

zamierzony efekt, który długo się utrzyma. 
Lekarze medycyny estetycznej zwracają 
uwagę na usieciowanie oraz czystość kwasu, 
doskonale wiedzą, jak podać produkt, by 
osiągnąć jak najbardziej naturalny efekt, 
który widać zwłaszcza wtedy, gdy usta są  
w ruchu. To również gwarancja zadowolenia 
pacjenta z zabiegu. Ich „wadą” jest wysoka 
cena. Jednak tańsze alternatywy nie speł-
niają wysokich norm lekarzy ze względu  
na brak odpowiednich badań. 

– Nie ukrywam, że bezpieczeństwo pa-
cjenta jest dla mnie najważniejsze – mówi 
doktor Radziejewska-Choma. Bo dok-
tor nie tylko powiększa – ratuje również 
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usta dziewczyn, które przychodzą do niej  
z różnymi powikłaniami. A te bywają 
naprawdę poważne, bo nie chodzi tylko  
o krzywo zrobione wargi czy grudki. Kilka 
miesięcy temu jedna z pacjentek pojawiła się  
z ropnym naciekiem, który obejmował pół 
policzka; wypełniacz trzeba było rozpuścić, 
żeby antybiotyk mógł zadziałać. Kwas praw-
dopodobnie został źle podany i nie zadbano  
o właściwą antyseptykę, która jest niezwykle 
ważna przy tego typu zabiegach.

Dobrzy lekarze odmawiają wykonania 
zabiegu u osób, które mają wstrzyknięte zbyt 
dużo preparatu, a niekiedy wręcz nama- 
wiają na jego rozpuszczenie. Jednak enzym 

o nazwie hialuronidaza stosuje się tylko  
w ostateczności, ponieważ często wywołuje 
uczulenia, a zdarza się nawet, że wstrząs 
anafilaktyczny. Dlatego gabinet musi być 
odpowiednio wyposażony, a personel prze-
szkolony na wypadek wystąpienia takiej 
sytuacji. Nie można go zastosować u osób 
uczulonych na jad pszczeli oraz białko.
 
Siadam na fotel
W branży urodowej pracuję już prawie  
10 lat, jednak nigdy nie myślałam o po-
większeniu ust. W dodatku panicznie boję 
się igieł, nie mam tatuażu ani piercingu 
(nie licząc dziurek w uszach). Lubię moje 

usta, lubię ich kształt, ale górna warga jest 
stosunkowo niewielka, dlatego zdecydowałam 
się przetestować zabieg na sobie.

Doktor Radziejewska-Choma przyznaje, 
że nie mam najłatwiejszych ust do po-
większenia. Górna warga jest dosyć mała 
i nie można podać zbyt dużo preparatu, bo 
inaczej efekt będzie karykaturalny – stracę 
łuk kupidyna, a preparat przemieści się nad 
kontur. Decyduje się na podanie produktu 
Stylage M, który daje bardzo naturalny efekt, 
a do tego jest plastyczny. Zawarte w nim 
sorbitol i mannitol o właściwościach przeciw-
utleniających sprawiają, że kwas hialuronowy 
utrzymuje się w ustach dłużej niż zazwyczaj. 
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W chirurgii plastycznej też panują trendy. Co i kiedy szło pod nóż? 

Usta zostają posmarowa-
ne maścią znieczulającą  
i przez pół godziny mam 
czas dla siebie, na nadro-
bienie zaległości w social 
mediach. Wargi szybko 
stają się odrętwiałe, a ja 
tracę w nich czucie (a także w języku, bo 
przypadkiem dotknęłam nim preparatu). Gdy 
wracam do gabinetu, moje usta zostają od-
każone, dostaję miękkie piłeczki do ściskania 
(gwarantuję, że bardzo się przydają, jeśli ktoś 
panikuje tak jak ja). Doktor Radziejewska-
-Choma zaczyna, a ja… praktycznie nic nie 
czuję. Każde wbicie igły jest mniej bolesne 
od ukłucia komara, za to czuć przesuwanie 
igły w ustach i pojawiający się w nich prepa-
rat. 10 ukłuć później jest już po wszystkim, 
wystarczy delikatnie rozmasować preparat 
w ustach i mogę wrócić do domu. Większość 
kwasu została podana w górnej wardze bliżej 
kącików, dzięki czemu usta delikatnie wywiną 
się i będą wyglądały na większe. 

Przed zabiegiem sprawdziłam opinie 
na forach internetowych, przeczytałam 
setki wypowiedzi i spodziewałam się, 
że zabieg będzie nieprzyjemny, rozma-
sowywanie preparatu bardzo bolesne, 
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a gdy znieczulenie prze-
stanie działać, opuchnięte 
usta będą obolałe. Jednak 
nic z tego się nie potwier-
dziło. Myślałam, że będę 
wyglądać nienaturalnie,  
a opuchlizna sprawi, że będę 

przypominać glonojada. Ale tak naprawdę 
wargi są tylko lekko opuchnięte. Dzień po 
zabiegu są większe, wyglądają naprawdę 
naturalnie, choć nieco asymetrycznie ze 
względu na małego siniaczka i dwie grud-
ki, które rozmasowuję palcami, tak jak 
nauczyła mnie doktor Radziejewska. Nie 
jest to najprzyjemniejsze, ale nie sprawia 
zbyt dużego bólu. Grudki po zabiegu nie 
są niczym niezwykłym – po prostu kwas 
hialuronowy związał w tym miejscu więcej 
wody. Wystarczy masaż, dzięki któremu 
znikną wszelkie nierówności.

Osiągnęłam dokładnie taki efekt,  
o jaki mi chodziło. To nadal moje usta, 
tylko pełniejsze, bardziej jędrne i nawil-
żone. Wyglądają bardzo naturalnie i nikt 
kto mnie nie zna nie powiedziałby, że są 
powiększone. Mają też o wiele ładniej-
szy kolor niż wcześniej – są delikatnie 
zaróżowione. Po prostu piękne. Jestem 

bardzo zadowolona z zabiegu i prawdo-
podobnie powtórzę go w przyszłości, by 
utrzymać efekt.
 
Marzysz o pięknych ustach?
Chciałabyś powiększyć usta? Przede wszyst-
kim znajdź dobrego lekarza, zobacz zdjęcia 
pacjentek i ich ust, zastanów się dobrze 
nad tym, jaki efekt chcesz osiągnąć, oraz 
odpowiednio przygotuj się do zabiegu. Kilka 
dni przed wizytą zrezygnuj z leków o dzia-
łaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym 
(ibuprofen, kwas acetylosalicylowy), które 
zwiększają ryzyko pojawienia się siniaków. 
Warto wcześniej wyleczyć wszystkie stany 
zapalne w jamie ustnej, bo, jak przestrzega 
doktor Radziejewska-Choma, kwas hialuro-
nowy jest dobrym siedliskiem dla bakterii. 
Osoby, u których pojawia się opryszczka, 
powinny stosować maści przeciwwirusowe 
z acyklowirem kilka dni przed zabiegiem, 
żeby uniknąć niespodzianki.

Po powiększaniu ust przez 2-3 dni nie 
wolno rozgrzewać skóry – odstawić go-
rące napoje i pikantne potrawy, bo ciepło 
stymuluje obrzęk, który zawsze pojawia 
się po zabiegu. Przez 2 tygodnie należy 
trzymać się z dala od dentysty, zrezygnować 
z intensywnych ćwiczeń, wizyt w saunie, 
na solarium czy słońcu, bo kwas hialuro-
nowy jest bardzo wrażliwy na działanie 
ciepła i będzie się krócej trzymał. Zależy 
ci na długotrwałym efekcie? W takim razie 
rzuć palenie (papierosy skracają efekt przy 
wszystkich wypełniaczach!) i nie stresuj się. 

HISTORIA POPRAWEK URODY

1970
Silikonowe 

piersi
Prawdziwy boom 
na skąpe bikini  

i mocną  
opaleniznę.

1980
Lifting twarzy  

i uniesione 
brwi

Pomyśl o Joan Col-
lins i jej wiecznym 

zdziwieniu.

1990
Wypełniacze 
kolagenowe
Początek mody  
na wypełniacze.

2000
Peelingi  
laserowe  

i wypełniacze 
policzków

Moment, gdy nie-
naturalność stała 

się modna.

2010
Nieinwazyjne 

metody
Powiększanie ust  

i poprawianie nosa 
stały się popular-

ne dzięki Kylie 
Jenner.

2020
Poprawianie 
żuchwy i…

...innych części ciała 
takich jak dłonie i stopy 
(tak, dobrze przeczyta-
łaś) to bliska przyszłość.

PRZED P0

Przygotowanie: usta po nałożeniu 
kremu znieczulającego 

Kilka ukłuć w wargi i...

Efekt następnego dnia

DR IWONA  
RADZIEJEWSKA-
-CHOMA
Lekarz medycyny 
estetycznej,  
flebolog.
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