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PENUAAN TIDAK
HANYA TERLIHAT
PADA WAJAH DAN
LEHER，TAPI JUGA
PADA TANGAN.
KARENANYA ，
BANYAK WANITA
YANG MERASA
TERGANGGU AKAN
HAL INI，HINGGA
MENCARI
CARA UNTUK
MENGATASINYA.
DR. MARCO
FARIA CORREA，
AHLI BEDAH
PLASTIK ASAL
BRAZIL YANG
PRAKTEK 01
SINGAPURA ，
MEMPUNYAI
TRIK KHUSUS
UNTUK
MEREMAJAKAN
TANGAN. UNA LOH
MELAPORKAN.

MEREMAl'.
TANGAN
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udah menjadi impian seriap wanira umuk
rerlihat sexy dan muda selalu. Demi
pen缸丑pilan，para wanira berupaya umuk
mengenakan busana desainer terkenal，menata
rambut dengan hair extensions，sebagian
bahkan meluangkan wakru unt山melakukan
prosedur bedah plasrik.Namun seringkali di
balik baluran busana yang 叩 to date，ratanan

rambur yang trendy，penampilan wajah yang jauh lebih muda，
bahkan sekalipun dengan lingkaran cincin berlian nan mewah
dan mahal，banyak yang kurang menyadari penampilan
rangannya yang mulai berkerur dan berkeripu t.Padaha l，
disamping wajah dan tubuh ，tangan memegang peranan yang
tidak kal址1 pentingnya dalam penampilan

BERI PERHATIAN PADA TANGAN
Kedua rangan yang kira m且 iki，biasa dipergunakan 24

jam dalam sehari. Baik untuk menyentuh ，merasa，bahkan
mengekspresikan diri saar berbicara dengan orang lain. Karena
irulah，memberi perhati皿 lebih pada tangan sangar lah
penting ，agar penampilan tidak kal动 oke dari waj功，rambur
dan rubuh kira.

Menurur Dr.Marco yang praktek di Gleneagles & East
Shore Medic在1Centre ini，kini telah t叫adi peningkatan
jurnlah pasien，baik pria maupun wanita，yang datang umuk
merem习akan tangan mereka. "Dari beberapa kasus yang kami
k叫汰an，ada 2 atau 3 ternan dari pasien tersebur yang juga
meminta hal yang sama ，" uj缸 Dr.Marco seraya menambahkan
bahwa p缸a wanita belakangan ini memang rid过 hanya
datang untuk mengencangkan wajah dan memperbaiki bentuk
rubuh，tapi banyak juga yang mengeluh tentang betapa kurang
menariknya penampilan tangan mereka，sekalipun mereka
sudah menghabiskan begiru banyak krim perawatan tangan

Sebenarnya ，kita semua rerlahir dengan kondisi tangan
(terutama punggung tangan) yang begiru lembut ，halus dan
kenyal. Seiring dengan berrambahnya usia dan meningkatnya
frekuensi dal缸丑 menggunakan tangan，penampilan tangan
menjadi menua. Pertama-tama ，terjadi kehilangan jaringan
lemak pada subcutaneous ，yang membuat rangan terlihat sangat
kurus dan kendu r.Terkadang mengakibatkan pembuluh darah
serra urat tangan terlihat lebih nyata.

KElUHAN UTAMA
Menurut Dr.Marco ，ada dua kel吐lan urama yang

sering disampaikan oleh p缸a pasien ketika darang untuk
meremajak皿 rangan mereka. Perrama，mereka mengelullkan
hilangnya volume pada punggung rangan，dan Kedua，adanya
tanda-randa penuaan pada kulit，berupa bintik-bintik penua扭.

Unt吐 volume punggung rangan yang mulai hilang hingga
membuat punggung tangan menjadi kurus dan kendur ，Dr.
Marco m叫elaskan tentang beberapa tipe卢Iler yang dapat
digunakan untuk mengarasinya. "Filler sementara (temporary
filler) yang bertahan sampai saru periode selama 3-6 bulan，
dapat dipilih. Ada banyak suntikan yang sudah dilakukan
dengan menggunakan jarum suntik 1 cc sehingga membuat
area yang disuntikkan sedikit kemerahan. Biayanya memang
cukup mahal，jika dibandingkan dengan penggunaan lemak
dari rubuh send肌 Selain itu，tempora 勺'卢Iler juga memiliki

Dr.MarcoFariaCorrea

porensi efek s缸口ping ，" terang Dr.Marco.
Dengan 出5缸m且ah，ba扭ny纣汰王 pa岱叩s剑ien yang

Ie胁E凸biliπmer
lema汰kmηler比eka s优endirιi."Lem怂伙ζ 汰缸皿ld也1βsun旧nti山ti山i且ikka∞ma缸mn1
皿 tukmeng伊i比.sirua皿ngk<阳osωon鸣ganta阳ra肌d均'on
unt叫c menurupi pemb以由 darah. Seka且
disuntil也缸 1，红 eanya akan langsung terisi dan
segera memperoleh penampilan yang lebili
muda. Inilah apa yang disebut deng皿 micro)如
卢必ng，" jelas Dr.Mar∞-

Lemak dari rub叶1 sendiri diambil dari
daerah-daerah seperti paha bagian dalam，
lutut bagian dalam atau lengan. Lemak ini
dikur口p叫k刽1 dengan metode sedot lemak di
bawah tekanan yang sangat rend础，urn山nnya
dilakukan secara manual menggunakan
sebuah kanula dan j缸urn ked!. Kemudian
deng皿 b扭 tuan sebuah k皿ula kecil，lemak
ak皿 di-gr~斤(也cangkok) ke dalam dae础
5是eletal dorsum. Lemak merupakan sel hidup，
sehingga peng缸nbilan lemak menggunakan
mesin penekan tinggi atau mesin sejenis印er
句。阳tion，Va阳.8 atau ultrasound LψosuctlOn，
akan melurnerkan lemak dan menghambat
perkembangan sel-sellemak，sehingga
persentase lemak yang tersisa me时adi lebih
ked!. Sekir缸 20-30 cc lemak yang di-graft
ke dalam lapisan subcutaneous pada seriap
punggung tangan dengan sebuah sayatan kecil
menggunakan kanula yang sangat kedl (2 mm).

Menurut Dr.Marco，umumnya 50% dari
lemak yang dicangkok akan berfungsi dan
menetap dibagian tangan untuk selamanya，
sisanya akan diserap oleh rubuh dengan
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