
trend

topmodelka cara delevingne rozpútala ďalší ošiaľ. 
vďaka nej teraz ženy od plastických chirurgov 
žiadajú, aby im vyrobili výraznejšie obočie. 
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à la Cara
Obočie

K eď s výrazným hrubým obo-
čím chodil po svete Stalin 
a jemu podobní sovietski 
súdruhovia, všetkým to 
bolo ukradnuté. Lenže keď 

pred dvoma rokmi do módneho sveta 
vtrhla víchrica menom Cara Delevingne, 
každý si odrazu všimol, aké ho má vý-
razné. To obočie, samozrejme. Stalo sa 

jej poznávacím znamením a Cara tento 
nový trend propaguje, kade chodí. 

veľkosť XXl
A veľmi úspešne, pretože obočie XXL 
sa na scéne ešte nejaký ten rôčik udrží. 
Tak to vidí aj známa IT girl Alexa Chung. 
„Teším sa, že na scénu prišla Miss De-
levingne a priniesla trend prirodzeného 

obočia. Stačí ho nechať voľne rásť a vô-
bec nič s ním netreba robiť,“ vyhlásila 
Alexa a nie je jediná, ktorá tomuto pri-
rodzenému looku podľahla. Veď sa len 
pozrite na speváčku Ritu Ora, na Nata-
liu Vodianovú, herečky Lily Collinsovú či 
Natalie Portmanovú, ktoré  sa už dávno 
prestali kamarátiť s pinzetou. A hustý 
porast nad očným viečkom si prerazil 
cestu aj na módne pódiá, veď počas 
Fashion Week sa na prehliadke Jean 
Charles de Castelbajaca ukázali model-
ky s výrazným zlatým obočím a u Chane-
la ho mali pestrofarebné. Najnovšie na 
tomto trende ryžujú aj plastickí chirurgo-
via. Na dvere ich ambulancií totiž klope 
čoraz viac žien s jasnou požiadavkou 
– dať si transplantovať obočie. Zákrok 
síce stojí okolo dvetisíc eur, no to ich ne-
odrádza. Práve naopak, podľa denníka 
Daily Mail za posledné roky stúpol iba 
v Anglicku záujem o implantáty do obo-
čia až o 45 percent. 

implantáty či tetovanie?  
Plastický chirurg Jozef Fábry sa zatiaľ 
s podobnou požiadavkou nestretol, no 
v susednom Česku existuje špecializo-
vaná klinika, kde vám obočie na požia-
danie vytvarujú. „Ide o zložitý zákrok, 
kde sa štepy odoberajú z vlasatej časti 
zátylku a vkladajú sa do pripravených 
dierok v obočí. Dôležité je, aby sa vsadili 
v správnom smere aj uhle a hoci chĺpky 
zo štepov postupne vypadnú, po niekoľ-
kých týždňoch narastú nové a vydržia už 
natrvalo,“ vysvetľuje odborník a pripo-
mína, že transplantácia obočia je nároč-
ná na čas. „Môže pomôcť najmä v prípa-
doch, keď ľudia pri úrazoch prišli o časť 
obočia, no pre bežné ženy je výhodnej-
šie, ak si obočie dajú vytetovať u špecia-
lizovanej kozmetičky,“ radí Jozef Fábry. 
Ale ak nemáte zbytočných dvetisíc eur, 
postačí vám aj obyčajná očná ceruz-
ka alebo očné tiene. A najmä pravidlo, 
ktoré razí aj česká topmodelka Taťáňa 
Kuchařová: „Prestaňte si trhať obočie. 
Mne jeho prirodzený tvar zabezpečil 
kopu práce pre kozmetické firmy. Je zby-
točné, aby ste si ho zužovali a vytvárali 
na ňom všelijaké neprirodzené oblúky.“ 
Tak čo, necháte svoju pinzetu konečne 
oddychovať? Cara, Lily, Rita Ora aj Kim 
Kardashian to urobili už dávno. E


