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Článek o plastic chirurgii pod záštitou odbornice Jitky Vrtiškové a brandu Lékařského domu v 
oblíbeném časopisu pro ženy Dieta





Článek pod záštitou brandu a odborníka Miloše Kravciva z Lékařského domu v nejčtenějším 
společenském časopisu Blesk



Článek o plastické chirirgii pod záštitou MUDr. Josefa Kulhánka, Martiny Šmidrové a brandu 
Lékařského domu ve třetím nejčtenějším společenském časopisu - Sedmička

55

pro ženy

  Podzim, kdy se snižuje intenzita slunečního záření a zároveň se zatím nechystáte na hory, je nejvhodnější dobou pro středně invazivní dermatologická ošetření, jako je chemický peeling. „Při chemickém peelingu na pleť aplikujeme přesně koncentrovaný roztok alfa- a beta-hydroxykyselin, který po určitém čase neutralizujeme aplikací neutralizačního činidla,“ vysvětluje odbornice Šmidrová. Tato procedura rozruší mezibuněčné vazby ve svrchních vrstvách kůže. Poté dojde k odloučení těchto kožních buněk. „Tím se odhalí nová vrstva pleti bez nedokonalostí,“ uzavírá Martina Šmidrová s tím, že v závislosti na své hloubce může chemický peeling pomoci vyřešit rozmanitou škálu estetických problémů – počínaje akné přes jemné linky a vrásky, jizvičky po akné až po nadměrnou pigmentaci.
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Podzim, kdy se snižuje intenzita slunečního záření a zároveň se zatím nechystáte na 

Omládněte peelingem

počínaje akné přes jemné linky a vrásky, jizvičky po akné až po nadměrnou pigmentaci.

Odhoďte 
vzpomínky 
na minulost

Jak na barvy 
Laserové záření dokáže nejlépe 
odbourat tmavá tetování, 
odstranění barevných pigmentů 
bývá složitější. Pro ně je lepší 
zvolit výbrus či vyříznutí, protože 
zelené, červené a žluté pigmenty 
mají tendenci v kůži držet.

 Pokud si na své kůži nesete vzpomínku na první lásku nebo první rebelii vůči rodičům a autoritám v podobě tetování, které už dávno ztratilo své kouzlo, je podzim ten pravý čas, kdy si jej nechat odstranit. Možností je spousta, některé jsou více bolestivé (výbrus, vyříznutí), jiné méně, ale o to jsou zase méně účinné, jako třeba krémy, které mají tetování odstranit. Zaručenou trefou do černého je laserové ošetření. Podobně jako v případě melaninu, tak i u tetování má laserový paprsek za následek rozpad částic inkoustu na drobnější, s nimiž si již bílé krvinky v organismu snadno poradí. „Odstranění tetování ale není bezbolestný ani nekomplikovaný zákrok,“ upozorňuje Martina Šmidrová.
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Článek pod záštitou brandu a odbornice Radky Gregorové z Lékařského domu v oblíbeném 
časopisu pro ženy Betynka





Článek pod záštitou brandu a odborníka Miloše Kravciva z Lékařského domu oblíbeném 
časopisu pro ženy Pestrý svět 



Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy!

https://www.prozeny.cz/clanek/prokleti-zen-7-nemoci-na-ktere-trpime-vice-nez-muzi-37771


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu na 
2. nejčtenějším 
portálu pro ženy!

https://ona.idnes.cz/rakovina-rane-prvni-priznaky-na-zacatku-fdc-/zdravi.aspx?c=A171016_084542_zdravi_pet


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu na 
2. nejčtenějším 
portálu pro ženy!

https://ona.idnes.cz/co-zpusobuje-rychlejsi-opilost-dnj-/zdravi.aspx?c=A171010_101825_zdravi_pet


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu na 
2. nejčtenějším 
portálu pro ženy!

https://ona.idnes.cz/jak-snizit-vysoky-krevni-tlak-dkx-/zdravi.aspx?c=A170918_101427_zdravi_pet


Žena.cz

     Odkaz na článek

Článek o plastické chirurgii 
pod záštitou odborníků a 
brandu z Lékařského domu 
na pátém nejoblíbenějším 
serveru pro ženy!

https://www.zena.cz/krasa/4-myty-kolem-estetickych-nedostatku-z-dvojek-neudelate-vlast/r~4d6f31aeaa8411e7b286002590604f2e/?redirected=1509320530


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z Lékařského 
domu na jednom z 
nejnavštěvovanějších portálů 
zaměřeném na ženy, patřícím 
pod skupinu TV Nova.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/chcete-se-konecne-zbavit-jizev-trva-to-ale-neni-to-nemozne.html


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek o plastické chirugii a 
dermatologii pod záštitou 
odborníků a brandu 
Lékařského domu na serveru 
patřícím mezzo 10 
nejčtenějších webů pro ženy`

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/slovnicek-pro-krasu-konec-zmatkum-v-estetickych-zakrocich.html


Babyweb.cz

Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z Lékařského 
domu na oblíbeném 
portálu zaměřeném na 
ženy.

https://www.babyweb.cz/jaky-vliv-maji-antibiotika-otehotneni


Jomagazín.cz

Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z Lékařského 
domu na oblíbeném 
portálu zaměřeném na 
ženy.

http://jomagazin.cz/odbornik-radi-uz-jste-slyseli-o-hormonu-fsh#.WfZpp0yZOi5


Maminka.cz

Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z Lékařského 
domu na oblíbeném 
portálu zaměřeném na 
ženy.

https://www.maminka.cz/clanek/co-udela-porod-s-vasim-telem-dokaze-zmenit-postavu-premysleni-ale-i-velikost-nohy#part=1


Mojebetynka.cz

Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z Lékařského 
domu na oblíbeném 
portálu zaměřeném na 
ženy.

https://mojebetynka.maminka.cz/clanek/bez-kyseliny-listove-ani-ranu-proc-je-v-tehotenstvi-dulezita#part=1


Svetovak.cz

     Odkaz na článek

Článek o plastické chirurgii 
pod záštitou odborníků a 
brandu z Lékařského domu na 
společenském server 
Světovák.cz!

http://svetovak.cz/4-myty-o-esteticke-medicine-aneb-po-liposukci-nezhubnete


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Dieta 31 178 Článek - Dokonalá do krásy

Blesk 241 348 Článek - Jak ošetřovat dětskou pleť

Sedmička 123878 Článek - Hormon FSH

Betynka 7 265 Článek na dvoustranu - Nástrahy 1. Trimestru

Pestrý svět 133 41í Článek na dvoustranu - Popáleniny rozhodně nepodceňujte

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Prokletí žen

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Příznaky rakoviny

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Co způsobuje rychlejší opilost

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Jak snížit vysoký krevní tlak

Zena.cz 46 446 Online článek - 4 mýty o estetické medicíně

Doma.nova.cz 18 075 Online článek - Chcete se konečně zbavit jizev

Doma.nova.cz 18 075 Online článek - Slovníček pro krásu

Babyweb.cz 3 453 Online článek - Jaký vliv mají antibiotika na otěhotnění

Jomagazin.cz 2343 Online článek - Hormon FSH

Maminka.cz 3546 Online článek - Co udělá porod s vaším tělem

Mojebetynka.cz 3212 Online článek - Kyselina listová

Svetovak.cz 1654 Online článek - 4 mýty o estetické medicíně

Celkem 1543610



Za měsíc říjen asme dosáhli 1394 interakcí mediálního sdělení o 
Lékařském domě Praha 7 na sociálních sítích!




