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Článek na dvoustranu pod záštitou brandu a odbornice Ireny Sobotkové z Lékařského domu v 
oblíbeném časopisu pro ženy Linda

Povolení pleti, ztráta jejího objemu, 
vrásky kolem očí a pokles víček – to 
jsou typické projevy stárnutí, které se 
nejčastěji objevují kolem „čtyřicítky“ 
a nevyhnou se nikomu z nás. „V or-
ganismu, zejména v kůži, se snižuje 
vlastní produkce a  obsah bílkovin 
kolagenu a  elastinu a  kyseliny hy-
aluronové. Tyto tři látky podporují 
vypnutí, plnost a pružnost pleti. Jak-
mile jich ubude, na pleti se to projeví 
prvními známkami jejího stárnutí,“ 
uvádí do problematiky stárnutí ple-
ti dermatolog MUDr. Miloš Kravciv 
z  Lékařského domu Praha 7. Elixír 
mládí sice zatím nikdo neobjevil, 
nicméně zvrátit tok času a  omladit 
vzhled pleti lze. Představujeme zá-
chranný plán, který se skládá ze tří 
základních pilířů – zdravého životní-
ho stylu, používání vhodných kosme-
tických přípravků a jednou za čas také 
péče od odborníků.

1 ZREVIDUJTE PÉČI O PLEŤ
Většina žen má své zaběhnuté 
rituály péče o pleť a také oblíbe-

né produkty, na které nedá dopustit. 
„Jenže pleť a její potřeby se s věkem 
mění a co se mohlo zdát jako doko-
nalý produkt, mohou být po pár le-
tech v  lepším případě vyhozené pe-
níze, v horším pak nechtěné zlo pro 
pleť,“ varuje odbornice na krásu Mar-
tina Šmidrová. Kosmetické přípravky 
si vybírejte za prvé podle toho, pro 
jaký typ pleti jsou určené. Roli hraje 

i věk, pro jaký byly jejich účinky na-
vrženy, ale zejména záležitost, kterou 
chcete jeho prostřednictvím řešit. 
Jsou to vrásky, prevence stárnutí pleti 
nebo její čištění či hydratace?
Tři mušketýři
v pečujících přípravcích:

Retinol je forma vitaminu A, kterou 
odborníci považují za jednu z  nejú-
činnějších látek podporující vypnutí 
pleti a  vyhlazení vrásek. Napomáhá 
jemnému odloučení odumřelých bu-
něk z povrchu kůže, což odhalí novou 
vyhlazenější a rozzářenou kůži.

Ovocné kyseliny působí jako silné 
antioxidanty, které po aplikaci pleť 
čistí, vyhlazují, stahují a zpevňují póry 
a propůjčují jí rozzářený vzhled. Úči-
nek záleží vždy na konkrétním typu 
ovocné kyseliny (glykolová, jablečná, 
mléčná, citronová nebo vinná).

Vitamin C při topické aplikaci v ple-
ti stimuluje novotvorbu kolagenu, 
napomáhá obraně pleti před volnými 
radikály a posiluje její odolnost vůči 
ultrafialovému záření.
Čistit, čistit, čistit
Důležité ale je i  to, jakou péči své 
pokožce věnujete. Důsledné odlíčení 
a  vyčištění je pro mladistvý vzhled 
pleti klíčové, protože v  ní neustále 
probíhají regenerační procesy a  na 
povrchu se objevují odumřelé kožní 
buňky. Když se k tomu připojí nečis-
toty, které se „nasbírají“ během dne 
a vrstva make-upu, je jasné, že to na 
pleť může mít až devastační vliv.

  Pleť se pod tímto nánosem doslova 
„dusí“, a  výsledkem jsou rozšířené 
póry, „černé tečky“ i  přibývání vrá-
sek. Může být hrubá a vysušená. Jak 
čistit? Někdo upřednostňuje čisticí 
pěnu (měla by být bez obsahu mýdla), 
jiný tonikum či micelární vodu. Podle 
některých průzkumů si až 80 % žen 
nedostatečně či nesprávně odličuje 
make-up a čistí pleť, přičemž některé 
tento krok rovnou vypouštějí.

„I když používáte čisticí produkt 
bez mýdel a  alkoholu, který pleť 
zbytečně nepřesuší, po každém čiš-
tění je vhodné aplikovat hydratač-
ní produkt, ať už ve formě krému, 
gelu či séra, které obnoví kožní li-
pidovou vrstvu a  zajistí jas pleti,“ 
objasňuje další zásadu péče o  pleť 
Martina Šmidrová. Dále upozorňu-
je, že je také třeba pokožku důsledně 
chránit před ultrafialovým zářením. 
To je příčinou jejího předčasného 
stárnutí, vzniku vrásek, povolení 
kontur pleti a hyperpigmentace, pro 
niž jsou typické tmavé, tzv. stařecké 
skvrny na kůži.
Pravidlo E: exfoliace
Věděli jste, že se vaše kůže každých 
28 dní kompletně obnoví a na její po-
vrch „vystoupají“ nové kožní buňky, 
přičemž ty starší se přirozeně od-
loučí? Tento proces se podle MUDr. 
Kravciva s rostoucím věkem zpoma-
luje a  výsledkem jsou suchá místa, 
nestejnoměrný barevný tón pleti, 
jemné linky a vrásky.

68 LINDA

Bojíte se s každými dalšími narozeninami pohlédnout do zrcadla? Přemýšlíte o tom, jak zastavit 
stárnutí a vygumovat vrásky? Čas je spravedlivý a každému z nás ubíhá stejně neúprosně. 
Odborníci však představují triky, které vám pomohou čas obelstít a omládnout o 10 let.

Jak omládnout o 10 let?
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Abyste proces deskvamace, jak se 
také odlučování kožních buněk nazý-
vá, podpořili, zahrňte do své péče také 
exfoliaci. „Ta stimuluje růst kožních 
buněk tím, že odstraňuje epidermál-
ní odumřelé, které již pleť nepotře-
buje, a  odhaluje obnovenou vrstvu 
kůže pod nimi,“ vysvětluje dermato-
log. Exfoliace zlepšuje texturu, redu-
kuje vrásky, čistí póry a celkově pro-
zařuje pleť a zlepšuje její vzhled.
Typy exfoliace:
Manuální – pro ni potřebujete pouze 
své ruce a exfoliační krém či gel, který 
obsahuje drobné mikročástečky, jež 
nanášíte jemnými krouživými pohyby 
a v podstatě tak mechanicky obrušu-
jete svrchní vrstvu pleti.
Chemická – využívá látek, jako jsou 
například alfa- a beta-hydroxykyseli-
ny. Ty svým působením rozvolní kož-
ní buňky a umožní jejich odstranění 
z povrchu pleti.

2 SVĚŘTE SE DO RUKOU  
ODBORNÍKŮ
I když to s péčí o pleť myslíte 

vážně a skutečně se snažíte dodržo-
vat doporučené postupy, odbornou 
péči to nenahradí. Pravidelně asi jed-
nou za šest až osm týdnů byste měli 
navštěvovat kosmetičku, která se po-
stará o  odborné vyčištění pleti. Pro 
zachování mladistvého vzhledu a jeho 
„zakonzervování“ je žádoucí vypravit 
se i na dermatologii, kde můžete pod-
stoupit také účinnější omlazující pro-
cedury. Po krátké návštěvě tak můžete 
odcházet s rozjasněnou a zpevněnou 
pletí a vypadat o roky mladší!
S radiofrekvencí za mladou pletí
Sublativní radiofrekvence je podle 
Martiny Šmidrové jednou z nejefek-
tivnějších metod omlazení. Radiofre-
kvenční proud, který je do kůže ve-
den maticí mikroelektrod, se postará 
o  vypnutí vrásek, viditelné zpevnění 
pleti a obnovení kontur obličeje. Jak 
to dokáže? „Hluboko v  kůži záření 
utváří mikroskopické jizvičky, které 
stimulují tvorbu kolagenu,“ upřes-
ňuje MUDr. Kravciv.

Na povrchu kůže není sice po ošet-
ření vidět takřka nic, snad jen lehké 
začervenání a  podráždění. Hluboko 
v podkoží se však dějí „zázraky“. Zlep-
šení kvality pleti začíná být viditelné 
po zhojení podráždění, tedy asi tři 
týdny po proceduře. Pro trvalý efekt 
je ideální ošetření alespoň třikrát zo-
pakovat a následně docházet na tzv. 
„udržovací“ ošetření.

Získejte ztracený objem
Díky výplním! Na oblibě získávají ze-
jména ty s  kyselinou hyaluronovou, 
které pomohou vyhladit i nejjemněj-
ší linky. Kyselina hyaluronová je tělu 
vlastní látka (najdete ji vedle kůže tře-
ba v očním sklivci či kloubech), dobře 
se proto po injekční aplikaci rovno-
měrně rozprostírá v pokožce a není 
třeba ji aplikovat tak hluboko. I díky 
tomu je minimalizován vznik otoků 
a modřin.

Martina Šmidrová zase sází na vý-
plně Juvederm. „V pleti si drží stejný 
objem minimálně po dobu jednoho 
roku a  během dalšího půlroku ob-
jem postupně ubývá, než se dostane 
na prvotní úroveň,“ říká. Při zvětšení 
rtů dochází k rychlejší degradaci vý-
plní, protože rty jsou více prokrvené 
a  mají rychlejší metabolismus, pod 
očima vydrží objem výrazně déle.
Zbavte se žilek
Popraskaných červených žilek vás 
zbaví laser, ať už je máte na obliče-
ji nebo na nohách. „Laserové záření 
o konkrétní vlnové délce působí na 
krevní barvivo hemoglobin. Díky 
tomu nedochází k zasažení okolních 
tkání a zákrok není bolestivý,“ popi-
suje MUDr. Kravciv. Na základě tohoto 
principu působí tím lépe, čím jsou žil-
ky sytější a barevnější. Na světlé žilky 
se laserové odstranění bohužel ne-
hodí. Jak to funguje? Tepelným pul-
zem se stěny popraskané žilky „slepí“ 
k  sobě, čímž se zneviditelní. Obavy 
ohledně krevního oběhu mít nemu-
síte, krev si sama „najde“ jinou cestu.

3 ŽIJTE ZDRAVĚ
Pod zdravým životním stylem 
se toho skrývá mnoho. Ve vzta-

hu k pleti je důležitá hlavně vyvážená 
strava s  dostatkem nezbytných ži-
vin, kvalitní spánek, duševní pohoda 
a sem tam nějaká ta aktivita.
Spolehněte se na omegu
V 90. letech byly tuky považovány za 
největší zlo, názor na ně se ale dáv-
no změnil. Když tuky ze svého jídel-
níčku vyškrtnete, možná zhubnete 
(ačkoliv ani to není zárukou), ale vaše 
pleť z tohoto kroku rozhodně nebude 
nadšená a ani tak nebude vypadat.

„Omega-3 a omega-6 mastné ky-
seliny jsou jedněmi ze stavebních 
kamenů buněčných membrán a po-
silují funkci ochranné kožní bari-
éry. Právě díky ní si pleť zachovává 
hydrataci a  mladistvou vypnutost,“ 
upozorňuje Martina Šmidrová. Ome-

ga mastné kyseliny také podporují 
přirozenou ochranu pleti před ultra-
fialovým zářením a  snižují zánětlivé 
procesy, které obvykle provází akné. 
Při razantním omezení konzumace 
těchto „zdravých“ tuků se pleť může 
jevit suchá, zanícená a náchylná k po-
škozením.
Zacvičte si pravidelně, 
ale nepřehánějte to
Už asi víte, že cvičení podporuje hub-
nutí a  je prevencí mnoha onemoc-
nění. Ale věděli jste také, že cvičení 
podporuje omlazení pleti tím, že 
ovlivňuje stavbu DNA? „Pravidelné 
cvičení prodlužuje telomery, kon-
cové ochranné části chromozomů. 
Zkracující se telomery jsou známkou 
rychlejší destrukce chromozomů. 
Když je chromozom zničen, buňka 
začíná odumírat, což se projevuje 
jako stárnutí tkání a  organismu,“ 
prozrazuje hlavní trenérka fitness pro 
ženy Contour Markéta Brožová.

Jak zvrátit zkracování telomerů? 
Snadno, věnujte pohybové aktivitě 
alespoň třicet minut denně. A nemusí 
se jednat o nic náročného, stačí pro-
cházka. Se cvičením a dietami to ale 
nepřehánějte – minimální množství 
podkožního tuku může naopak optic-
ky „zestaršovat“!
Pořádně se vyspěte (a nestresujte se)
Nedostatek spánku má za následek 
únavu a podrážděnost, ale nejvíce trpí 
pleť! Kruhy pod očima, otoky, jemné 
linky a vrásky, to vše je důsledek úna-
vy. Během noci probíhají důležité re-
generační procesy obnovující poško-
zenou pleť.

Jak nastiňuje Martina Šmidrová, 
hormony ve spánku „spouští“ opravy 
tkání a buněk, kdy nové zdravé kožní 
buňky nahrazují ty staré, odumřelé. 
Produkce kolagenu během spánku 
dosahuje svého maxima, což napo-
máhá vypnutí pleti a redukci vrásek. 
Zcela se zrelaxuje také obličejové 
svalstvo, což umožňuje rejuvenaci 
dermálních vrstev kůže, a  ještě více 
podporuje vypnutí a  vyhlazení vrá-
sek a jemných linek.

Mimochodem, spát byste měli na zá-
dech! Při spaní na boku nebo dokonce 
na břiše by se vám naopak vrásky moh-
ly udělat. Tlak, který je na pleť v tomto 
případě vyvíjen, může zablokovat re-
generační procesy a být příčinou vzni-
ku otoků a hlubších vrásek.

Připravil: David Kroužel, Synergy 
Communication, s.r.o.

Foto: archiv



OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 3. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://ona.idnes.cz/kde-se-skryvaji-bakterie-a-viry-v-domacnosti-fzx-/zdravi.aspx?c=A171206_160038_zdravi_pet


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 3. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://ona.idnes.cz/angina-prevence-a-lecba-0bb-/zdravi.aspx?c=A171117_151043_zdravi_brv


Ženy.iprima.cz

Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portále 
skupiny FTV Prima 
patřícím do první 10 
nejčtenějších v ČR.

http://zeny.iprima.cz/moda-krasa/kdyz-se-s-plastikou-prezene-4-zakroky-u-kterych-si-dat-pozor


Žena.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro ženy!

https://www.zena.cz/krasa/5-tipu-na-omlazeni-bricha-stehen-a-zadecku/r~9b1f1858db2e11e7af7dac1f6b220ee8/?redirected=1514593792


Womanonly.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro ženy!

     Odkaz na článek

https://www.womanonly.cz/peeling-resurface-ci-dermabraze-sloupejte-se-z-kuze-a-zbavte-se-mnohych-nedostatku/


Maminka.cz

Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu pro 
ženy!

https://www.maminka.cz/clanek/piti-alkoholu-pri-kojeni-vliv-na-kojence-a-co-muze-alkohol-zpusobit


Krásná.nova.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 10 nejčtenějších 
v ČR.

http://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/rozsirene-pory-cervene-zilky-akne-zbav-se-nejcastejsich-vad-na-krase.html


Ženy.iprima.cz

Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny FTV Prima 
patřícím do první 10 
nejčtenějších v ČR.

http://zeny.iprima.cz/moda-krasa/nejcastejsi-vady-na-krase-v-obliceji-jak-se-jich-nejlepe-zbavit


24zprávy.com

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro ženy!

     Odkaz na článek

http://www.24zpravy.com/zdravi/angina-si-hleda-oslabene-jedince-kdyz-vas-dostane-k-lekari-musite/116417-zpravy


24zprávy.com

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro ženy!

     Odkaz na článek

http://www.24zpravy.com/zdravi/o-vanocich-pali-zaha-nejcasteji-pomuzou-banany-a-polstar-pod-hlavou/124928-zpravy


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Deník Právo 83 860 Článek - Hormon FSH

Maminka 18 560 Článek na dvoustranu - Kojení a alkohol

Zdraví 13 567 Rada odborníka - Vysoký krevní tlak

Linda 7 476 Článek na dvoustranu - Jak omládnout o 10 let

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Kde se skrývají bakterie a viry v domácnosti

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Angína a prevence

Zena.cz 46 446 Online článek - 5 tipů na omlazení břicha, stehen a zadku

Womanonly.cz 24 866 Online článek - Peeling, resurface, dermabraze

Maminka.cz 52 971 Online článek - Pití alkoholu při kojení

Krasna.nova.cz 14 826 Online článek - Rozšířené póry, červné žilky, akné

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Plastické extrémy

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Nejčastější vady na kráse

24zpravy.com 1 345 Online článek - Angína si hledá oslabené jedince

24zpravy.com 1376 Online článek - O Vánocích pálí žáha nejčastěji

Celkem 743 497



Za měsíc prosinec 2017 jsme dosáhli 111 interakcí mediálního sdělení na sociálních sítích




