


FLASH! ESTRELAS

MAYA

TUDO PARA
SER BELA

Vaijazer a primeira cirurgia
plástica, mas tem-se suhmetido

a vários tratamentos
TEXTO: ISABEL LARANJO FOTO: PAULO MIGUEL MARTINS

Pela primeira vez, Maya vai submeter-se a uma
operação plástica. A taróloga irá colocar im-
plantes nos seios. A operação, bem como ou-

tros procedimentos estéticos, terão direito a trans-
missão televisiva, ao longo de uma semana, no pro-
grama 'Companhia das Manhãs', da SIC. "Sinto-me
muito bem com o meu corpo, mas quero melhorar';
confessa Maya, que será operada na Clínica Luso-
-Espanhola, no Porto. Estas cirurgias têm um custo
de aproximadamente cinco mil euros.

Contudo, não é a primeira vez que Maya se sub-
mete a tratamentos estéticos. Na zona do rosto, fez
'botox' (cada sessão custa entre 300 a 500 euros)
"só dos olhos para cima'; A taróloga, que é imagem
da clínica Dr. Tallon, também se submete a trata-
mentos de radiofrequência (300 euros por sessão),
para tonificar o rosto. Desta vez, fará o tratamento
de plasma, para reabilitar a pele da cara e do pes-
coço. Maya melhorou, no passado, o queixo, sujei-
tando-se a um 'lifting' com fios, dessa vez, pelas
mãos de Ângelo Rebelo. Actualmente, além de se----'~\
guir um plano para manter o peso, com as cápsulas
do Dr. Tallon, costuma ainda tonificar os glúteos,
barriga e braços na máquina Hydrofor (60 euros
por sessão), na clínica do conhecido médico. Já ali-
viou as rugas,junto à boca, com 'restilane' e melho-
rou os seios com 'macrolane: Para a Primavera está
planeada nova intervenção: "Vou tirar; gordurinha.
da barriga e colocá-la nos glúteos" avança a tarólo-
ga, que irá ainda fazer uma restruturação dentária,
na Prime Clinic, pelo Dr. Pedro Ferreira Lopes, que,
a valores de mercado, ficaria por 22 mil euros! G
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