
בואו ננסה לרגע להיות כנים: האם אנו שופטים 
אדם על פי מראהו?! האם משפיע עלינו צבע 

העור?! אולי מבנה הגוף?! האם שפת הגוף היא 
אלמנט חשוב בתקשורת?! ומה אומרות עלינו 

השפתיים?! לפי מומחים לשפת הגוף, שפתיים 
צרות מאפיינות בדרך כלל בני אדם סגורים, 

מחושבים מאוד, בעלי ביטחון עצמי נמוך הנוטים 
לעיתים לעייפות. השפתיים הצרות נתפסות שנים 

בקרב רב האוכלוסייה, כשפתיים "רעות", כאלה 
המאפיינות דמויות שליליות, ואם נבחן את עולם 

הדמויות המצוירות המוכר לנו, נוכל להבחין כי 
הן בדרך כלל בעלות שפתיים דקות: האם החורגת 
של סינדרלה, המכשפה בסיפור "שלגיה" ועוד. לא 
בכדי, מבקשות נשים רבות הנולדות עם שפתיים 

צרות, לעבות אותן. שפתיים מלאות מאפיינות 
בדרך כלל, על פי שפת הגוף, אנשים חברותיים, 

נמרצים, יצריים, ופתוחים.
זו כנראה הסיבה בגללה ביקשה הדוגמנית וכוכבת 
סרטי "אוסטין פאוורס", אליזבת הארלי היפהפייה 

לעבות את שפתיה, וללא ספק זכתה במראה 
חושני ואף יפה יותר משהיה. אל הארלי מצטרפות 
גם ג'ניפר גארנר, זוכת פרס גלובוס הזהב ורעייתו 

של בן אפלק, שעברה עיצוב שפתיים מוצלח 
במיוחד, 

מישל פייפר האגדית, בת ה- 55, ששפתיה נראות 
היום טבעיות ובעיקר הולמות את אישיותה, נעמי 

ווטס, השחקנית האוסטרלית המהממת שעברה 
עיצוב שפתיים עדין ומוצלח ואפילו ברברה 

סטרייסנד הגדולה, שהשנים גרמו לשינוי במראה 
שפתייה וביקשה לרענן את המראה. 

ואם הן יכולות, אז למה לא אתן?! 
עיצוב שפתיים הוא הלהיט התורן בעולם 

האסתטיקה, ומביא עמו הרבה שאלות ובעיקר 
המון טעויות ובלבול. אז לפני שמתחילים לבחון 
את עניין השפתיים, נתחיל בניסוח מחדש: בואו 
נעזוב בצד את הטרנד הנקרא "עיבוי שפתיים", 

ונתייחס ברצינות לתחום האסתטי הנקרא: "עיצוב 
שפתיים".

"כשאנו ניגשים למלאכת עיצוב השפתיים, אנו 
קודם כל מתייחסים לפרופורציה שבין מכלול 

האיברים בפנים: הסנטר, המצח, העיניים וכמובן 
השפתיים", מסביר ד"ר נמרוד פרידמן, מומחה 

לכירורגיה פלסטית ואסתטית, "עיצוב שפתיים 
היא מלאכת פיסול מדויקת, בה יוצר הרופא 

שפתיים הנכונות למבנה ולאישיות של המטופלת, 
וממלא את החסר במקומות הנדרשים. כך, מתקבל 

מראה עדין, טבעי ונשי".
ואיך מחליטים מהי פרופורציה נכונה?! זה מאוד 

פשוט: נוסחה מתמטית. כן, מה ששמעתן! "הסימטריה 
בין חלקי הפנים נקראת עיקרון ה – PHI" מסביר 

ד"ר נמרוד פרידמן, "והעיקרון מגדיר את היחס 
הגיאומטרי בין חלקי הפנים ובין כל איבר ואיבר", 
וזוהי כנראה הפרופורציה הנכונה, אך יש לזכור כי 

היא משתנה מאדם לאדם. 
הטרנדיות של מראה השפתיים המלא, גרם עם 

השנים לזילות של מלאכת עיצוב השפתיים: 

נשים רבות בארץ ובעולם עברו עיבוי שפתיים 
שהעניק להן את מראה "הברווז" כפי שמקובל 

לקרוא לו, מראה מוגזם, לא מתאים למבנה 
הפנים ובעיקר חסר פרופורציה. 

איך נוצר מצב כזה, והאם יש דרך חזרה? 
ד"ר נמרוד פרידמן: "ראשית, מה שנקרא מראה 

"הברווז", הוא לצערי תופעה שכיחה והיא נובעת 
מהזרקות במיקומים לא נכונים, הזרקות יתר של 

חומרי מילוי, ושפה הבולטת קדימה. כתוצאה 
מאלה, מה שמעניק לה מראה של מקור ולא של 

שפה. במקרים כאלה, הדרך חזרה תלויה בחומרים 
בהם השתמש המטפל: אם השתמש המטפל 

בחומרי מילוי זמניים, כאלה הנעלמים עם הזמן 
כגון החומצה ההילארונית, שהיא חומר מילוי 

טבעי, תוכל המטופלת לשוב למראה השפתיים 
הקודם באם תרצה. הטיפול בחומרי המילוי 

הזמניים הוא אמנם טיפול לכל החיים, אך החיסרון 
במקרה הזה, הופך ליתרון גדול: במידה והתוצאה 
היא בלתי נסבלת , תוכל המטופלת לעבור המסה 

של חומר המילוי על ידי הזרקת אנזים שמפרק 
את החומר. עם הסיליקון המצב אחר: אין דרך 

חזרה. הסיליקון הוא חומר מילוי קבוע ולא טבעי, 
והגוף עלול לדחות אותו. אם המטופלת לא תאהב 

את התוצאה של מראה השפתיים עם סיליקון, 
היא לא תוכל להשיב אותן למצבן הקודם לעולם.  

ההמלצה שלי: לבדוק היטב, לעשות החלטה 
שקולה, כמו בכל טיפול אסתטי. יש לזכור כי זה 

הגוף שלנו, ופזיזות או חיסכון, עלולים להרוס לנו 
אותו לנצח".

אילו נשים מבקשות בדרך כלל עיצוב שפתיים?
"נשים המבקשות עיצוב שפתיים, מהניסיון שלי", 
מסביר ד"ר נמרוד פרידמן, "הן נשים עם שפתיים 
דקות המבקשות לשפר את המראה הטבעי, נשים 

בגילאי 04-03 שפיתחו קמטוטים, צניחה או 
התרוקנות בשפתיים עם השנים, מה שגורם להן 

למראה מבוגר ולעתים אף עצוב, ונשים מעשנות 
הסובלות מקמטוטים כאחד מנזקי העישון."

ולסיכום, אם החלטנו לשנות את מראה השפתיים 
שלנו, איך נדע לעשות את זה בצורה הבריאה, הטובה 

והנכונה ביותר?
ד"ר נמרוד פרידמן משיב: "ההמלצה שלי היא לגשת 
לכירורג פלסטי מומחה בעל ניסיון עשיר בהזרקות 

וחומרי מילוי, לקבוע פגישת ייעוץ, לבחון את 
הגישה ולזכור כי עיצוב שפתיים עלול להשפיע 
על המראה הכללי של הפנים וכי רק רופא מיומן 

ובעל ניסיון, ידע להתאים לך את הטיפול האידיאלי 
עבורך".

שפתיים מלאות או צרות, מעוצבות או טבעיות, 
תמיד יחייכו למשמע השורות: "אני זוכר שיש 
שפתיים שרוצות אותי קרוב ואני יודע שזכיתי 

לאהוב".
 

נכתב בעזרתו המקצועית של  ד"ר נמרוד פרידמן, 
מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית.
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