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Những trang 
phục ôm sát 
trở thành xa 
xỉ, những đôi 

giày cao gót dường như 
nặng nề, miệt mài ăn 
kiêng hoặc tập thể dục 
đều không khiến vòng 
hai của bạn cải thiện 
hơn. Điều gì khiến 
chiếc eo của bạn quá 
khổ? Hãy nghĩ lại xem 
bạn đã tăng cân từ khi 
nào hoặc gia đình bạn 
vốn có yếu tố gien dễ 
gây béo phì. 

Sau mọi cố gắng, 
bạn nghĩ đến giải pháp 
thẩm mỹ giảm mỡ, hút 
mỡ. Tuy nhiên, không 
phải ai cũng thích hợp 
với các phương pháp 
phẫu thuật thẩm mỹ.

AI CẦN GIẢM MỠ? 
Có thể phân loại người 
có vòng hai quá khổ 
như sau:
l   Người có trọng lượng 
cơ thể tương đồng với 

26 TT&GĐ 21–4–2014

Khi mọi nỗ lực ăn kiêng hoặc tập thể dục đều không mang 
lại kết quả, bạn hẳn nghĩ đến giải pháp thẩm mỹ

Câu chuyện vòng hai
Kỳ 3: Các cách giảm mỡ

Bạn nên 
thận trọng và khôn 
ngoan khi lựa chọn 

giải pháp làm đẹp, 
đặc biệt là giải 

phẫu thẩm mỹ, 
bởi vì chính bạn 
phải chịu trách 

nhiệm với cơ 
thể mình

vòng hai, có nghĩa người 
này mập đều: Đối với 
nhóm này, việc hút mỡ 
không đem lại hiệu quả 
mong muốn vì bác sỹ 
không thể lấy tất cả mỡ 
ở mọi nơi trên cơ thể. Vì 
thế, tự bản thân nhóm 
người này phải có ý thức 
giảm cân nghiêm ngặt 
bằng ăn uống và tập 
luyện trước khi quyết 
định hút mỡ. 
l   Người béo nhẹ hoặc 
số đo trung bình nhưng 
sau thời gian sinh nở, 
mỡ tích tụ làm mất 
đường cong: Can thiệp 
thẩm mỹ là hợp lý.

GIẢI PHÁP GIẢM MỠ
Hiện nay, có nhiều 
phương pháp giảm mỡ 
với hiệu quả khác nhau:
l   Dùng thuốc giảm 
mỡ: Hiệu quả của thuốc 
giảm mỡ còn là dấu hỏi 
lớn. Một số loại thuốc 
có thể gây tác dụng phụ 
như tăng huyết áp, rối 
loạn lipid máu...
l   Dùng máy làm tan 
mỡ: Hiện nay có nhiều 
loại máy làm giảm mỡ 
bằng cách sử dụng 
sóng siêu âm hay sóng 
RF. Cơ chế chính là đốt 
nóng nhằm làm tan 
mỡ. Một phần nhỏ mỡ 
có thể vào máu nhưng 
phần lớn mỡ sẽ tích tụ 
lại, hiệu quả giảm mỡ 
không cao. Hơn nữa, 
do tác dụng làm nóng 

gây mất nước nên bạn 
có cảm giác kích thước 
vòng hai giảm, nhưng 
thực sự tế bào mỡ vẫn 
còn. Mặc dù phương 
pháp này không phẫu 
thuật nhưng phải làm 
nhiều lần, chi phí cao 
nhưng kết quả thấp.
l   Phẫu thuật hút mỡ: 
Đây là phương pháp lấy 
các tế bào mỡ ra khỏi 
cơ thể vĩnh viễn nên kết 
quả tức thì, hiệu quả, 
sẹo nhỏ khoảng 5mm 
và sẽ mờ đi sau một 
thời gian ngắn.

Khi chọn giải 
pháp giảm mỡ hoặc phẫu 
thuật hút mỡ, bạn cần lưu ý:
Bạn cần đưa ra những câu hỏi dưới đây với người tư 
vấn và nhất định phải nhận được câu trả 
lời mà bạn thấy hợp lý: 
l  Cơ sở đã được cấp phép của cơ quan 
quản lý y tế chưa?
l  Tôi sẽ được tiến hành giảm mỡ/hút mỡ 
tại thẩm mỹ viện hay bệnh viện?
l  Tôi sẽ được gây mê hay gây tê?
l  Các xét nghiệm cho phẫu thuật gây mê có an 
toàn cho tôi hay không? 

Đẹp trong vóc dáng khỏe mạnh vẫn là một giá 
trị bền vững, tuy nhiên không phải phụ nữ nào cũng 
có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để có được vòng eo 
như mong muốn. Khi đó, hẳn bạn nghĩ ngay đến giải 
pháp hút mỡ. Mời bạn đón đọc kỳ tiếp theo: Ưu và 
khuyết điểm của phẫu thuật hút mỡ.

Phẫu thuật thẩm mỹ 


