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Článek pod záštitou brandu a odbornice MUDr. Ireny Sobotkové z Lékařského domu v 
nejčtenějším deníku v ČR - Blesk



Článek o match v plastic chirugii pod záštitou brandu a odborníka MUDr. Josefa Kulhánka z 
Lékařského domu v 3. nejčtenějším časopisu v segment společenské - Pestrý svět 



Článek pod záštitou brandu a odborníka MUDr. Jiřího Ondry z Lékařského domu v 3. 
nejčtenějším týdeníku v segment společenské - Pestrý svět 



Článek na dvoustranu pod záštitou brandu a odbornice Rady Gregorové z Lékařského domu v 
oblíbeném časopisu Maminka





Článek na dvoustranu se zmínkou o operatic očních víček pod záštitou brandu a odborníka 
MUDr. Huberta Topinky z Lékařského domu v příloze 3. nejčtenějšího deníku Právo Styl pro 

ženy 





Proženy.cz

     Odkaz na článek

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

https://www.prozeny.cz/clanek/nadvaha-kasel-i-zanety-mocovych-cest-ktere-more-leci-jake-neduhy-34440


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

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

http://ona.idnes.cz/jak-ucinne-a-rychle-zmirnit-spaleni-od-slunce-fn4-/zdravi.aspx?c=A170731_102934_zdravi_pet


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

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

http://ona.idnes.cz/jak-poznat-zanet-mocovych-cest-dzv-/zdravi.aspx?c=A170802_152619_zdravi_pet


Rungo.cz

       Odkaz na článek

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu na 
jednom z 
nejčtenějších portálů!

http://rungo.idnes.cz/sportovani-v-lete-vyrazka-solarni-dermatitida-puchyre-popaleniny-od-slunce-1v7-/behani.aspx?c=A170711_103629_behani_hri


Dáma.cz

     Odkaz na článek

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

http://www.dama.cz/trendy/slovnicek-procedur-ztracite-se-v-pojmech-estetickych-zakroku-29577?ch=1


Krásná.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://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/kdyz-tetovani-omrzi-odstraneni-znamena-hodne-bolesti-casu-i-penez.html


Maminka.cz

     Odkaz na článek

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

https://www.maminka.cz/clanek/kde-se-koupat-a-nekoupat-v-tehotenstvi


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/rejuvenizace-blepharoplastika-browlift-jake-zazraky-dnes-dokaze-plasticka-chirurgie.html




Maminka.cz

     Odkaz na článek

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

https://www.maminka.cz/clanek/cekala-jsem-dvojcata-ale-dite-mam-jedno-co-je-syndrom-mizejiciho-dvojcete%23part=1


Styl.hnonline.sk

     Odkaz na článek

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

http://style.hnonline.sk/veda/1016783-pozor-na-tieto-zlozvyky-zvysuju-riziko-zavaznej-dusevnej-choroby


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Blesk 241 348 Článek - Co způsobuje stres

Pestrý svět 133 419 Článek - Mýty a fakta o plastické chirurgii

Pestrý svět 133 419 Článek - Jak poznat mrtvici a zachránit život

Maminka 18 560 Článek na dvoustranu - Vitamíny v těhotenství

Styl pro ženy 83 860 Článek na dvoustranu - Jak stárne pleť?

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Které moře léčí jaké neduhy

Styl.hnonline.sk 8 954 Online článek - Pozor na tieto zlozvyky

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Jak zmírnit spálení od slunce

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Jak poznat zánět močových cest

Rungo.idnes.cz 33 234 Online článek - Sportování v létě

Dama.cz 28 711 Online článek - Slovníček procedur

Krasna.nova.cz 14 826 Online článek -Když tetování omrzí

Maminka.cz 33 238 Online článek - Kde se koupat a nekoupat

Doma.nova.cz 18 075 Online článek - Cítíte se pořád vyčerpaně?

Maminka.cz 33 238 Online článek - Čekala jsem dvojčata

Celkem 1 624 338



Za měsíc srpen jsme dosáhli 228 sdílení mediálních sdělení na 
sociálních sítích




