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Plastikkirurgi Bo J\u00f8nsson Hent PDF "Plastikkirurgi - en guide" giver et unikt indblik i, hvad det vil sige
at få foretaget en kosmetisk operation. I bogen gennemgås de mest populære operationer trin for trin. Bogen

er velillustreret både med før- og efter-fotos samt illustrationer af operationens anatomi – hvor lægger
kirurgen snittene, og hvor placerer man fx implantatet ved brystforstørrende operationer? Plastikkirurg Bo
Jønsson og læge Emir Hasanbegovic beskriver desuden, hvad man skal være opmærksom på, inden man
beslutter sig for at få foretaget et plastikkirurgisk indgreb. Hvilke risici kan det medføre, og hvad er det
muligt at opnå? De har desuden interviewet en lang række personer, der har fået foretaget kosmetiske
indgreb, om deres håb og ønsker før operationen og livet efter. Fire af landets mest velrenommerede

plastikkirurger giver deres besyv med: Hvilke overvejelser gør de sig om æstetik og etik?
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