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kovács patrícia

Most a legszebb a mosolya

Kovács Patrícia mosolya már nem a régi. És hogy mennyire örül ennek a változásnak, arról ő
maga mesél – a kislányos „kócosság” után szabályos, gyönyörű és egészséges fogakkal a fotózások, no és a képek is mások. Az egykori rendetlenségtől ráadásul olyan módszerrel sikerült
elköszönnie, amely egyetlen percre sem akasztotta meg a karrierjét.
Egy népszerű színésznőnek miért ne
lehetne éppen az a szexepilje, hogy
nem tökéletesen szabályosan állnak a fogai? Ilyennek szoktak meg,
ilyennek imádnak, miért volt szükség
a beavatkozásra?
Ezt a szabálytalanságot bátran vállaltam
én is, sokáig úgy voltam vele, hogy ez
hozzám tartozik, kifejez engem, amolyan ismertetőjegy. Úgy hívtam annak
idején, hogy „kócosak” a fogaim. Aztán
be kellett látnom, hogy ez 30 éves korig
nagyon bájos, utána már kevésbé, ráadásul nem is egészséges. És az utóbbi
volt igazából a döntő szempont.
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Miért, mik a kockázatok?
Sokkal nagyobb erőfeszítésembe került,
hogy megelőzzem a fogszuvasodást. Egy
nem szabályos fogsort nehezebb tisztítani. Az ember mosolya sok mindent
elárul – 30 fölött ez a kócosság már
annyira nem vicces, pláne nem vonzó.
Mi volt az első lépés?
Sokáig csak emésztettem magam, meggyőződésem volt, hogy lekéstem már
erről, ennyi idősen ezt már nem hozzák rendbe, az biztos. Úgy gondoltam,
hogy ha majd eljön az idő a gyerekvállalásra, berakatok egy hagyományos
fogszabályzót kívülre, amelyik látszik,
mert akkor úgysem az lesz a fontos,
hogy a színpadon álljak, így azok az
évek pont megfelelnek majd. Hiszen
rengeteg olyan szerepem volt, amely
mellett képtelenség lett volna viselni
még fogszínű fogszabályzót is. Később
aztán megtudtam, hogy van egy olyan
technika, amely ugyan jár némi kellemetlenséggel – főleg az elején –, de
mégiscsak belső fogszabályzás a külső,
látható helyett, ugyanolyan végeredménnyel. Ez győzött meg.

Tehát egy olyan belső fogszabályzó,
amely egyáltalán nem látszik?
Egyáltalán, egy kicsit sem. A fogaim
belső ívére volt téve. Tehát ugyanúgy
tudtam játszani, szerepelni, dolgozni,
mint azelőtt. Egy teljes évadot végigjátszottam a fogszabályzóval a számban,
alapvetően zökkenőmentesen. Tény
ugyanakkor, és ezt kár volna letagadni,
hogy újra kellett tanulnom „beszélni”,
úgy értve, hogy a munkámból kifolyólag
nagyon szépen, szabályosan kell tudnom beszélni, hiszen szinkronizálok,
rádiózom is. Más foglalkozású embernek ezzel semmilyen dolga, problémája nem lenne, de az én s-seimmel,
r-reimmel azért volt munkám bőven,
hogy a régiek legyenek. Szóval fogtam
magam, visszamentem a főiskolás beszédtanáromhoz, és elkezdtünk szépen
gyakorolni. Az viszont feledhetetlen élmény volt, amikor végre kivették a fogszabályzóm, és minden visszaállt a régi
kerékvágásba.
És milyen lett a végeredmény? Mindenki elégedett?
Ó, abszolút! A legeslegjobb példája ennek, hogy a fotósok már nem retusálják
a fogaimat a fotózások után! (Nevet.)
Nagyon elégedett vagyok vele, maximálisan, és van ugyan utógondozás is
– éjszakai fogszabályzót viselek –, de
tényleg olyan lett, olyan szép, amilyet
mondjuk két évvel ezelőtt álmodni
sem mertem volna. Közben nem kellett félbeszakítani a pályámat sem,
egyetlen munkát sem kellett emiatt
lemondanom vagy visszautasítanom
– szerintem ez sokaknak fontos szempont. Arról nem is beszélve, hogy végre
a fogaim egészsége miatt sem kell aggódni örökké, és a tisztítási problémák
is megoldódtak.

És hogy találtál rá erre a módszerre? Miért pont az Apollonia Dental
Centert választottad?
Annyit biztosan tudtam, hogy olyan
helyre szeretnék menni, ahol magas
színvonalon és megbízhatóan dolgoznak. Az Apollonia Dental Centernek ráadásul a belső fogszabályzás a profilja,
ez a specialitásuk – hozzájuk kötődik
a módszer, és minden szempontból kifogástalan munkát végeznek. Végig a legjobb kezekben éreztem magam. Arról
nem is szólva, hogy olyan barátságos és
annyira szép a klinika, hogy az ember
teljesen elfelejti, miért is van ott. Nekem
ez fontos, bennem ugyanúgy megvolt
az a mélyről jövő rettegés a fogorvosoktól, amelyet mindenki más is átél –
hát itt ez megszűnt. Dr. Szabó Zoltán
főorvosnak pedig különösen sokat köszönhetek, és nagyon hálás vagyok neki.
Miért?
Jólesett, hogy a hektikus időbeosztásomat rugalmasan kezelték, nagyon
együttműködőek és készségesek voltak. Sokat jártam kontrollra, és hihetetlen volt, hogy a rengeteg váratlan
programhoz milyen bámulatosan jól
és kedvesen igazodtak, a szakértelmük
pedig fantasztikus. Nekem, akárhányszor kell is visszamennem, olyan már,
mintha otthon lennék. Nemcsak Szabó
Zoltán, de a többiek, az asszisztensek
és az orvosok is ismerősként fogadnak.
Ennél több tényleg nem kell.
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