
Kỳ 1: Những bãi biển ngập nắng

Phẫu thuật thẩm mỹ 

 Khi mơ màng về 
đường cong tuyệt 
hảo, có lẽ 90% đàn 
ông trên toàn thế 

giới đều mong được nằm dài 
nghỉ ngơi trên những bãi biển 
ở Nam Mỹ, nơi mà thiên nhiên, 
thổ nhưỡng, tập quán sống 
tạo cho các Eve những đường 
cong chết người, đặc biệt là 
vòng ba căng đầy cuốn hút.

ở châu lục nào vòng 
ba của phụ nữ được 
quan tâm nhất?
Theo thống kê của hiệp hội 
thẩm mỹ Hoa Kỳ, những phẫu 
thuật thẩm mỹ phổ biến của 
các châu lục như sau:
l tại mỹ, các nước thuộc 
bắc mỹ và châu âu: Phẫu 
thuật thẩm mỹ phổ biến là 
nâng ngực.
l tại các nước châu Á: Phẫu 
thuật thẩm mỹ phổ biến là 
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Khải, Giám đốc Trung tâm 

Thẩm mỹ viện EVA

Vào những ngày hè nóng bức, 
phụ nữ luôn mong muốn có thân 
hình nóng bỏng để diện bikini nô 

đùa cùng sóng biển
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Mách bạn

Vòng ba hoàn mỹ

nâng mũi, gần đây là các phẫu 
thuật tạo hình khuôn mặt.
l tại các nước nam mỹ như 
brazil thì phẫu thuật được 
quan tâm nhất là độn mông.

Dễ dàng nhận thấy tại sao 
có sự khác nhau về quan niệm 
rõ rệt giữa các châu lục. Ở 
châu Á, con người sống nhẹ 
nhàng, khép kín, sự biểu cảm 
gương mặt luôn được đặt lên 
hàng đầu. Người dân tại các 
nước châu Âu và Bắc Mỹ lại 
luôn thể hiện sự tự tin trong 
tính cách lẫn vóc dáng. Còn 
ở những nước Nam Mỹ, tinh 
thần yêu chuộng tự do, bản 
năng phóng khoáng, hành vi 
và văn hóa đều toát lên sự giải 
phóng con người qua những vũ 
điệu samba bốc lửa, thể hiện 
tinh thần yêu tự do, muốn giải 
phóng cơ thể lẫn tinh thần. 

Khi nhắc đến xứ sở của 
vũ điệu samba, người ta liên 

tưởng ngay tới những cô 
nàng quyến rũ khuấy động 
không gian bằng cách tung 
hứng vòng ba rực lửa, căng 
tròn và nhô cao đầy sức sống, 
gợi cảm, khỏe mạnh. Do vậy, 
tại những quốc gia này, kích 
thước và hình dạng của vòng 
ba chính là tiêu chuẩn đánh 
giá vẻ đẹp phụ nữ. Tuy vòng 
eo của phụ nữ Nam Mỹ không 
nhỏ nhắn như phụ nữ ở các 
châu lục khác, nhưng nhìn 
chung cơ thể lại cân đối với 
vòng ba căng tròn. Như vậy, 
vẻ đẹp phụ nữ không hẳn chỉ 
gói gọn trong khuôn khổ số 
đo mỗi vòng. Vấn đề là các bộ 
phận của cơ thể hài hòa, cân 
đối, toát lên nét khỏe khoắn 
và đốt cháy ánh nhìn một cách 
tổng quan.

phụ nữ vIỆt muỐn cÓ 
vòng ba gợI cẢm 

Vài năm gần đây, phụ nữ 
Việt ngoài chú trọng làm đẹp 
gương mặt còn muốn tự tin 
hơn với vóc dáng hoàn hảo. 
Vì thế, xu hướng độn mông 
bắt đầu có chiều hướng tăng. 
Tuy nhiên, thông tin và kiến 
thức về phẫu thuật độn mông 
không dễ dàng tìm kiếm. 

Vì quan niệm độn mông 
sẽ gây khó khăn trong sinh 
hoạt đi, đứng, nằm, ngồi nên 
nhiều người còn liều lĩnh với 
việc đi bơm silicone lỏng ở 
những cơ sở không có giấy 
phép. Việc này đã bị lên án 
nhiều nhưng chưa đủ mạnh 
nên không ít phụ nữ, thậm chí 
là những người có trình độ và 
tiền bạc, vẫn bị các cơ sở lừa 
gạt rằng đó là sản phẩm mỡ 
nhân tạo chứ không phải là 
silicone lỏng. Thực chất, không 
có sản phẩm nào trong thẩm 
mỹ được gọi là mỡ nhân tạo, 
còn nguy cơ khôn lường của 
việc bơm silicone lỏng có thể 
dẫn đến hậu quả áp se nhẹ, 
nghiêm trọng hơn là nhiễm 
trùng huyết, tử vong.

Tốt nhất, bạn hãy bắt đầu 
ngay với những bài thể dục 
nhẹ, đơn giản để có cặp mông 
săn chắc và giúp cột sống của 
mình tránh những hội chứng 
bệnh văn phòng như đau 
thần kinh tọa, thiếu lưu thông 
huyết mạch, giãn tĩnh mạch 
chân, táo bón và trĩ.

Trong 8 giờ ngồi ở văn phòng, bạn nên dành ra ba lần cho việc thư giãn 
cột sống và đôi chân, mỗi lần 5 phút: 
x Vịn vào tay nắm cửa, thả lỏng chân đưa ra trước và ra sau ở góc 300, 
hóp bụng, giữ chắc phần lưng và eo, thực hiện 30 lần mỗi chân. Sau đó, 
bạn đưa chân ra sau ở góc 450, giữ trong 15 giây, đổi bên và thực hiện 
khoảng 12–15 lần cho mỗi chân. x Chống nạnh ngang hông, ngửa người 
ra sau một góc 150, giữ trong 10 giây, lặp lại 10 lần. x Đứng thẳng chân, 
gập người cúi mặt áp sát đầu gối, giữ cố định 10 giây, lặp lại 10 lần. 
x Khi thực hiện các động tác trên, bạn nên giữ đều nhịp thở hít sâu, thở ra 
mạnh. Khi hít hóp bụng vươn lồng ngực, thở mạnh phình bụng ra. 


