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Článek pod záštitou MUDr. Miloše Kravciva brandu Lékařský dům v oblíbeném deníku Metro



Článek pod záštitou odborníka Josefa Kulhánka a brandu Lékařský dům v oblíbeném časopisu 
Linda

Estetická medicína se vyvíjí 
přímo raketovou rychlostí. 

Co bylo včera nemožné, 
dnes je zcela běžné a zítra už 

bude za zenitem. Jaké 
novinky by vám rozhodně 

neměly uniknout?
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Synergy Communication, s.r.o.

Foto: archiv

ZÁZRAKŮ 
ESTETICKÉ 
MEDICÍNY

Vzhled jizev lze zlepšit
Někteří lékaři tvrdí, že jizva je pros-
tě jizva a odstranit ji není možné. To 
je sice pravda, díky nejmodernějším 
technologiím je však možné vzhled 
jizev výrazně zlepšit a doslova je zne-
viditelnit. „Výborných výsledků do-
sahujeme s ošetřením laserem, který 
jizvu povrchově vyhladí a  sjednotí. 
Ruku v ruce s jizvami jde často i nad-
měrná pigmentace, nežádoucí zhněd-
nutí kůže v místě traumatu. Také s ní 
si poradí laserové záření, jehož pa-
prsek cílí přímo na ložiska pigmentu 
v kůži. Ta se po osvícení rozpadnou 
a  jsou následně vyloučena lymfatic-
kým systémem z organismu,“ vysvět-
luje plastický chirurg Josef Kulhánek 
z Lékařského domu Praha 7.

Také stav vystouplých keloidních ji-
zev lze vylepšit. „Zažili jsme pacientku, 
která podstoupila plastickou operaci, 
po níž jí zůstaly obrovské nevzhledné 
keloidy. Dlouhodobou terapií, která 
kombinovala několik metod, se nám 
nakonec podařilo keloidy povrchově 
vyrovnat, ale v  případě takovéhoto 
typu hojení je lepší plastickou ope-
raci vůbec nepodstupovat,“ doplňuje 
dermatolog Miloš Kravciv ze stejného 
lékařského zařízení.

10 % v pase pryč 
– bez skalpelu
Hubnutí břicha a oblasti pasu je běh 
na dlouhou trať zahrnující pravi-
delné cvičení, které by mělo kombi-
novat silový trénink i kardio, stejně 
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jako dodržování zdravé životosprá-
vy. I  tak ale může být někdy složi-
té v  problémových partiích shodit. 
Metoda Vanquish ale v tomto přípa-
dě může pomoci! „Nezpůsobí sice 
váhový úbytek, ale zredukuje ob-
jem tukové tkáně, přičemž výrobce 
dokonce slibuje úbytek tuku v pase 
o 10 %. Pokud byste tedy v pase mě-
řili 80 cm, po absolvovaných proce-
durách by se měl zúžit na 72 cm. A to 
už je markantní úbytek,“ vysvětluje 
MUDr. Jana Votrubová, Ph.D. z klini-
ky Esthetic Medical. Jedinou nevýho-
dou metody Vanquish je podle ní její 
vyšší cena, tu lze ovšem vzhledem 
k viditelnému zeštíhlení akceptovat.

Kyseliny pomohou 
vaší pleti
Jakkoliv vás dost možná představa ap-
likace kyseliny přímo na pleť děsí, věz-
te, že se nejedná o žádný záludný útok 
na vaši krásu… „Kyseliny aplikované 
ve správné koncentraci a  frekven-
ci s vaší pletí dokáží leccos – mohou 
ulevit od akné, zesvětlit nadměrnou 
pigmentaci, omladit pleť nebo dokon-
ce redukovat vrásky,“ nastiňuje MUDr. 
Votrubová. Nejčastěji podle ní nachází 
přírodní kyseliny uplatnění v chemic-
kém peelingu. „Na pleť aplikujeme 
roztok kyseliny a necháme jej působit 
takovou dobu, abychom docílili po-
žadované hloubky peelingu. Kyseliny 
poté zneutralizujeme aplikací neutra-
lizačního roztoku,“ popisuje dále.

Peelingy nízké intenzity zlepšují stav 
stárnoucí pleti, vypínají jemné vrásky, 
sjednocují barevný tón pleti a omlazují 
váš vzhled. Střední a hluboké peelin-
gy cílí na výraznější nedostatky pleti, 
jako jsou hluboké vrásky, jizvy či jizvy 
po akné nebo velké shluky pigmentu. 
Úměrně hloubce a účinku se ale sa-
mozřejmě navyšuje i doba regenerace 
pleti po zákroku.

Roztomilé ďolíčky 
ve tvářích
Pokud jste ve škole záviděli spolu-
žačce, které se při úsměvu na tvářích 
tvořily roztomilé ďolíčky, a říkali jste 
si, že nic podobného vy bohužel mít 
nebudete, tak v roce 2018 je všechno 
jinak. Vaše tužby může splnit plas-
tický chirurg! Během asi půlhodino-
vé plastické operace vám totiž může 
vytvořit ďolíčky pěkně na míru. 
„Drobnou incizí z  vnitřní strany 

tváří v dutině ústní odebereme ne-
patrnou část lícního svalu a okolní 
svalstvo přišijeme na spodní stra-
nu kůže, což utvoří permanentní 
odsazení a vznikne žádoucí ďolíček 
ve tváři,“ vysvětluje zákrok plastický 
chirurg Josef Kulhánek.

Plastika prsou 
nejen pro ženy
Zdá se vám, že je plastická operace pr-
sou čistě pro ženy? Kdepak. Říká vám 
něco označení gynekomastie? Jedná 
se o plastickou operaci prsou u mužů. 
Může totiž u nich dojít k nežádoucímu 
zbytnění prsní tkáně a dokonce zvět-
šení prsní žlázy, což se vše projevuje 
jako tzv. „mužská prsa“. Podle MUDr. 
Kulhánka lze operaci provádět dvěma 
způsoby – buď liposukcí při lokální  
anestezii odsát z hrudníku nežádoucí 
tuk, nebo v  případě zvětšení mléč-
né žlázy a  nutnosti odebrání většího 
množství tukové i kožní tkáně lze při-
stoupit k jejich chirurgickému odstra-
nění. Takový zákrok se pak již provádí 
v celkové anestezii.

Hráči pokeru 
ocení botox
Botulotoxin se většinou aplikuje pro 
omlazení pleti. Podle MUDr. Votrubo-
vé totiž maximálně uvolňuje obličejové 
svalstvo v místě vpichu, čímž redukuje 
jemné linky i hluboké vrásky na kůži 
způsobené opakovanými kontrakcemi 
těchto svalů. Pravděpodobně už jste se 
někdy setkali s označením „botox face“, 
čili botoxový obličej. K  němu dochá-
zí, když to s botoxem někdo přežene 
a  jeho obličej tak ztratí veškerou mi-
miku. Pokud se jedná o metodu omla-
zení pleti, je tento účinek samozřejmě 
nežádoucí a  je výsledkem toho, kdy si 
pacient od lékaře nedá poradit.

Pro jednu skupinu obyvatel je nic-
méně tento účinek žádoucí, a to jsou 
hráči pokeru. Při této karetní hře je 
totiž nejlepší nedávat vůbec najevo 
žádné své emoce, abyste blafováním 
převezli své soupeře. Botulotoxin 
a ztráta mimiky tak mohou být pře-
kvapivým spojencem.

Pro omlazení nemusíte
pod kudlu, pomohou 
i výplně
Injekčně aplikované výplně mohou 
dramaticky zlepšit vzhled stárnou-

cí pleti. V  důsledku stárnutí podle 
MUDr. Votrubové ubývá tuková vrs-
tva v  podkoží, což má za následek 
úbytek objemu tkání, povolení pleti 
a  ztrátu kontur obličeje. Injekčně 
aplikované výplně dodají pleti chy-
bějící objem a  vyplní vrásky a  rýhy 
a  omladí vzhled. Mohou dokonce 
pozměnit tvar nosu či brady. Nebo 
mohou vašemu obličeji dodat vzhled 
á la Kim Kardashian s dominujícími 
výraznými lícními kostmi. „Injekční 
aplikace výplňového materiálu není 
nijak náročná. Aplikuje se za lokál-
ního umrtvení a po zákroku můžete 
jít ihned domů, dlouhodobá rekon-
valescence není nutná,“ tvrdí lékař-
ka Marie Votrubová.

Výplně mají nicméně jednu nevý-
hodu, jejich účinek je pouze dočasný. 
Délka efektu se pohybuje kolem jed-
noho roku a  je závislá na místě ap-
likace, typu výplně a vlastním hojení 
pacienta.

Liposculpture 
čili břišní modelace
Tohle je záležitost zejména pro pány, 
kterým se nechce dřít v  posilovně 
na vysněný „pekáč buchet“. Lipo-
sculpture je metoda, při níž plas-
tický chirurg odstraní části tukové 
tkáně v oblasti břicha takovým způ-
sobem, aby výsledný efekt co nejví-
ce připomínal vypracované břišní 
svaly. V  České republice zatím ten-
to zákrok mnoho klinik neprovádí, 
ale vzhledem k  tomu, jakou oblibu 
získává v zámoří, lze očekávat, že se 
zanedlouho stane běžným i  u  nás. 
Operace se provádí v celkové anes-
tezii a zabere asi pět hodin.

Brazilský Butt Lift 
pro vytvarovaný 
zadeček
Také zvětšování pozadí je v posled-
ních letech na vzestupu. Jednou 
z oblíbených metod je brazilský Butt 
Lift, který pro zvětšení využívá vlast-
ní tukové buňky. Zákrok v sobě navíc 
kombinuje vedle augmentace také 
liposukci, díky níž plastický chirurg 
získá výplňový materiál. Jak uvádí 
plastický chirurg Josef Kulhánek, 
pro navýšení efektu postavy ve tvaru 
přesýpacích hodin tak chirurg může 
odsát tuk z oblasti břicha (a zvýraz-
nit tak linii pasu) a tukové buňky poté 
využít k vytvarování zadečku.



Článek pod záštitou odbornice Rady Gregorové brandu Lékařský dům v oblíbeném časopisu 
Instinkt



Článek pod záštitou odbornice Ireny Sobotkové a brandu Lékařský dům v nejčtenějším 
týdeníku pro ženy - Blesk pro ženy





Článek pod záštitou odbornice Rady Gregorové brandu Lékařský dům v oblíbeném časopisu 
pro ženy - Maminka 





Novinky.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 2. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.novinky.cz/zena/zdravi/465231-upravte-svou-stravu-a-trenink-podle-menstruacniho-cyklu.html


Proženy.cz

     Odkaz na článek

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

https://www.prozeny.cz/clanek/zakazano-jake-chloupky-byste-na-tele-nikdy-nemeli-vytrhavat-42263


Ženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 5. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy.

https://zena.aktualne.cz/krasa/jak-probudit-plet-a-vlasy-na-jare-k-zivotu-vsadte-na-laser-a/r~8b49cd8a20aa11e8aca5ac1f6b220ee8/?redirected=1520409829


Femina.cz
Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
portálu pro ženy 
patřícím do první 10 
nejčtenějších v ČR

     Odkaz na článek

https://www.femina.cz/kosmeticke-strasaky-jake-problemy-resime-ve-20-30-nebo-40/


Womanonly.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
portálu pro ženy 
patřícím do první 10 
nejčtenějších v ČR

https://www.womanonly.cz/trapi-vas-kvalita-vasich-vlasu-predstavujeme-tipy-o-stravovani-po-moznosti-esteticke-mediciny/


Jenproženy.cz

Článek s brandem a 
odborníkem Světa 
zdraví na oblíbeném 
portálu.

     Odkaz na článek

http://www.jenprozeny.cz/krasa-moda/jak-hormony-ovlivnuji-nasi-krasu?page=0,2


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 15 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/buclatejsi-zadecek-dolicky-ve-tvarich-ci-pekac-buchet-i-tohle-uz-dnes-umi-plasticka-chirurgie.html


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 15 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/desi-vas-botox-jake-jine-metody-vas-zarucene-zbavi-vrasek.html


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 15 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/zdraviastyl/jak-na-perfektni-brisko-kdyz-uz-cviceni-nestaci.html


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 15 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/vic-nez-peeling-ten-domaci-zjen-prozari-v-salonu-vas-zbavi-vrasek-skvrn-i-jizev.html


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Metro 300 000 Článek - Lupénka

Linda 13 600 Článek - 9 zázraků estetické medicíny

Instinkt 32 446 Článek - Čínská medicína

Blesk pro ženy 145 717 Rada odborníka - Irena Sobotková

Maminka 18 560 Článek - Jak neztratit při hubnutí motivaci

Novinky.cz 150 000 Online článek - Upravte stravu podle menstruačního cyklu

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Jaké chloupky byste neměli vytrhávat

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Sezení v práci 

Zena.cz 59 000 Online článek - Jak probudit pleť a vlasy

Femina.cz 39 493 Online článek - Kosmetické strašáky

Womanonly.cz 32 665 Online článek - Trápí vás kvalita vlasů?

Doma.cz 39 000 Online článek - Buclatější zadečky

Doma.cz 29 000 Online článek - Botox

Doma.cz 29 000 Online článek - Jak na perfektní bříško

Doma.cz 393 817 Online článek - Peeling

Jenprozeny.cz 29 327 Online článek - Hormony

Celkem 2 170 486




