Estetika & Plastika
Podprsenka je nutnost
Na vnitřní šití a také kolem dvorce používá
lékař vstřebatelný materiál. Nevstřebatelným
stehem se šije pouze vertikální jizva, ta jediná
po zákroku zůstane, ale pokud o ni bude pacientka dobře pečovat, časem se celkem dobře
upraví sama. Druhý den po operaci už může
Lucie domů. Po šest týdnů bude nosit speciální prádlo a poliposukční pás nad prsa, pak už
si může pořídit normální podprsenku. Tu lékař
radí nosit pravidelně. „Podprsenku doporučuji nosit ženám už od mládí a na sport vždy,“
zdůrazňuje.

Na kontrole
Za dva týdny přichází Lucie na vyndávání
stehů. „Mám už podprsenku s košíčky C, tedy
trojku,“ hlásí spokojeně. Začala si pořizovat
i nový šatník, dnes si oblékla halenku v pastelových barvách a šik bundičku. „Cítím se
báječně a ani po zákroku jsem neměla žádné bolesti. Dokonce jsem se pustila i do pečení, ale to panu doktorovi raději neříkejte.“
MUDr. Paulis to ovšem zaslechl a trochu se
na Lucii zlobí. I v případě, že klientka nemá
žádné subjektivní potíže, musí přísně dodržovat pokyny lékaře. A základní pravidlo zní
– nenamáhat se!
S vývojem je ale spokojen. Prsa se skvěle zahojila a už teď vypadají dobře. Po odstranění
stehů je třeba jizvy ještě zalepit. Vše je hotovo
– Lucie se může obléknout a domluví si s lékařem termín další kontroly. Poslední redakční
focení jsme pořídili na klinice Iscare šest týdnů po zákroku. A jak lze i z fotograﬁí posoudit, s výsledkem můžou být všichni spokojeni.
„A to také opravdu jsem, dopadlo to přesně
podle mého přání,“ potvrzuje Lucie.

FAKTA O MODELACI PRSŮ
Modelace prsů proběhla technikou,
kterou na konci 20. století
znovuobjevila belgická plastická
chiruržka Madelaine LeJour.
Výhodou techniky je, že zanechává
jen málo nápadnou jizvu kolem
dvorce a jedinou vertikální jizvu.
Zákrok trvá zhruba 2,5 hodiny.
Provádí se v celkové narkóze
harmonickým skalpelem, který
minimalizuje krvácení.
Pacientka ho absolvuje
v polosedě, aby se tvar prsů dal
v průběhu operace korigovat.
Za dva týdny po zákroku
se vyndají stehy.
Šest týdnů pacientka nesmí dělat
žádnou fyzicky namáhavou činnost.
Cena zákroku je cca 35 000 Kč.

Paní Lucie před zákrokem

Šest týdnů po operaci už prsa
vypadají skvěle

„A můžu do bikin“ těší se Lucie
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Soutěž o vouchery v hodnotě 4000 korun!

x

Společně se studiem Claudia nail vyhlašujeme soutěž, v níž na 5 šťastlivců čeká voucher na využití služeb nabízených v obou
salonech Claudia nail, a to v hodnotě 4000 Kč.
Která z nás by si nepřála mít dokonalé a krásně upravené nehty? Pokud se vám v domácích podmínkách úprava nedaří přesně podle vašich
představ, spolehněte se na odbornice v nehtovém studiu. Nehty nejen upraví, ale vyberou i správný odstín laku, který je právě v módě.
Studio hlásí: Odvážné barvy jsou zpět! Léto v plné kráse si můžete užít se šesti odvážnými a žhavými odstíny z kolekce
Essie Summer 2008.
K tomu potřebujete dvě věci: správně odpovědět na naši soutěžní otázku a mít štěstí při losování. Otázka zní:
Kolik nových odstínů nabízí nová kolekce Essie Summer 2008?
Na vaše odpovědi se těšíme do 9. července 2008 na adrese:
Estetika, Branická 514/140, 147 00 Praha 4 nebo na e-mailu: redakce@estetika.cz.
Uveďte prosím svou adresu i telefonní spojení.
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CLAUDIA NAIL STUDIO
Svět dokonalé péče o ruce a nohy

