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Doporučení na zvětšení poprsí vlastním tukem v Lékařském domě v oblíbeném časopisu Moje 
Psychologie



Článek pod záštitou brandu a odbornice Pavly Myslíkové z Lékařského domu v nejčtenějším 
deníku Nedělní Blesk



Článek pod záštitou brandu a odbornice Ireny Sobotkové z Lékařského domu v nejčtenějším 
týdeníku u nás 5 plus 2



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

68 LINDA

V létě vaše pleť sice získala 
krásný bronzový odstín, 
ale na podzim se nejspíš 
v důsledku opalování potýkáte 
s nárůstem vrásek, nadměr-
nou pigmentací a dalšími 
problémy. Díky menšímu 
množství slunečního záření 
jsou právě podzimní měsíce 
ideálním obdobím, kdy vady 
na vaší kráse korigovat.

6 kroků ke kráse

„Pro estetické zákroky je podzim 
vhodný nejen kvůli nižší intenzitě ul-
trafialového záření, ale také proto, že 
mají pacienti obvykle dostatek času 
na rekonvalescenci,“ tvrdí dermato-
log MUDr. Miloš Kravciv z Lékařského 
domu Praha 7 s tím, že klienti už mají 
většinou po dovolené a další podobné 
aktivity, které by mohly hojení narušit, 
bývají obvykle v nedohlednu. Podzim je 
navíc skvělou volbou i pro ty, kdo chtějí 
být krásnější na svoji zimní exotickou 
dovolenou.

1. krok: Odstraňte vrásky
Způsobů, jak se zbavit vrásek, je podle 
odbornice na krásu Martiny Šmidrové 
celá řada. Ideální je zařadit do každo-
denní péče o pleť anti-aging produk-
ty, zejména kvalitní noční krém a séra 
s  aktivními látkami, jako je kyselina 
hyaluronová, retinol, resveratrol, vita-
miny C a E, či přípravky na bázi ovoc-
ných kyselin podporujících jemnou 
exfoliaci.

Pokud chcete ale okamžité výsled-
ky, neexistuje nic lepšího než zaklepat 
na dveře odborníkovi. Vybírat můžete 
z méně i více invazivních zákroků, kte-
ré vám opticky uberou léta.
Méně invazivní zákroky:

která viditelně zredukuje vrásky  
a omladí

stárnutí obličeje a v podstatě jej  
„zakonzervuje“ v žádoucí podobě

 
aplikuje do lokalit výskytu vrásek  
a které dodají chybějící objem

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

Zdraví



Článek pod záštitou brandu a odbornice Rady Gregorové z Lékařského domu ve 2. 
nejčtenějším týdeníku pro ženy Blesk pro ženy



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/tloustnuti-padani-vlasu-i-predcasne-vrasky-za-co-vsechno-muze-tato-zdanliva-banalita-41301


Prochlapy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro muže.

http://www.prochlapy.cz/clanky/kazdy-spravny-muz-musi-pod-chirurgicky-nuz-ktere-chirurgicke-zakroky-jsou-v-panskem-svete-nejzadanejsi/


iLuxus.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu 
pro muže.

https://iluxus.cz/2018/01/16/krasa-a-elegance-nepatri-jen-zenam/


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/chcete-krasnejsi-plet-sloupejte-se-z-kuze


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/omladnete-od-pasu-dolu-co-funguje-na-boky-stehna-nebo-intimni-partie


Proženy.blesk.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům 
Contours na 4. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/516448/po-ctyricitce-zmente-antikoncepci-hrozi-vam-rakovina-a-infarkt.html


Světovák.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

http://svetovak.cz/5-tipu-pro-omlazeni-jak-mit-hezci-zadek-bricho-a-stehna


Science.hnonline.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1665810-veci-ktore-necistite-poriadne-a-mozu-ohrozit-vase-zdravie


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Moje Psychologie 16 761 Článek - Push up

Nedělní Blesk 127 708 Článek - Smích je lék a životabudič

5 plus 2 800 000 Článek - Zatočte s následky vánočních hodů

Bleks pro ženy 145 717 Článek - Jak poznáte menopauzu?

Paní Domu 20 325 Anketa s MUDr. Heinem

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Tloustnutí.a padání vlasů

prochlapy.cz 25 092 Online článek - Každý správný chlap musí pod chirurgický nůž

iLuxus.cz 310 Online článek - Krása a elegance nepatří jen ženám

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Chcete krásnější pleť?

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Omládněte od pasu dolů

Prozeny.blesk.cz 136 318 Online článek - Změna antikoncepce po čtyřicítce

Světovák,cz 3456 Online článek - 5 tipů pro omlazení

science.hnonline.cz 10 345 Online článek - Veci ktoré nečistíte porádně

Celkem 1 798 623
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