INVESTICE/INVESTMENTS

Svět rozdělený na dva tábory, odpůrci Botoxu
křičí, že jde o klobásový jed, který škodí zdraví.
Zastánci krásy ho vidí jako kouzelný lék napomáhající k omlazení, vyhlazení jejich vrásek.
Ale co na to říká nejuznávanější pražský plastický chirurg, MUDr. Patrik Paulis? „Botox je nejbezpečnější lék současnosti. S minimem bolesti
a rychlou rekonvalescencí přichází velmi dobrý
výsledek na relativně dlouhou dobu s minimálními počty nežádoucích účinků. „
The world is divided into two camps, Botox opponents screaming that it is a poison which is harmful to health. Supporters of the beauty see it as a
magic medicine helping to rejuvenate and smooth their wrinkles. But what says Prague‘s bestknown plastic surgeon, Dr. Patrik Paulis about
it? „Botox is one of the safest medicines around
today. With minimal pain and rapid convalescence we get a very good result for a relatively long
period with minimal side effects.“

MUDr. Patrik Paulis, plastický chirurg nabízející klientkám a klientům, kteří se rozhodli pro
estetickou operaci, ty nejnovější a nejmodernější „up to date“ techniky, tak jak je nabízejí
přední kliniky plastické chirurgie ve světě.
MD. Patrik Paulis, a plastic surgeon, offers clients who have decided for aesthetic surgery the newest and latest methods, as offered by the leading plastic surgery clinics in the world.

Pane Doktore, byl Botox vždy využíván k vyhlazování vrásek?

Nikoliv, k těmto estetickým účelům se používá přibližně 10 let! Dříve, a to už v 70 letech byl
využíván například v neurologii k léčbě nemocí, které působí křeče, či trvalé stažení některých
svalů (např. Corticolis), takže primární účel byl ČISTĚ terapeutický. Časem se pro jeho účinky
začal využívat k estetickým účelům.

„Zázračná“ injekce - BOTOX

Tato metoda je ideální pro odstranění vrásek v obličeji, tzv. mimických (povrchových), které
se nacházejí na čele, hlubokých vrásek mezi obočím a vějířkovitých vrásek kolem očních koutků. Pomocí vpichů, velmi tenkou jehličkou, botulotoxinu do mimických svalů, vrásek, dochází
ke svalovému uvolnění a následnému vyhlazení vrásek až k vypnutí pleti. Tento zákrok zabrání
dalšímu svrášťování kůže a tudíž zamezí prohlubování vrásek a také jejich dalšímu vytvoření.
Dnes je ale běžné jej aplikovat i do oblasti krku a dekoltu. V tomto případě je nutné svěřit aplikaci Btx pouze lékaři. Aplikace je ambulantní, nebolestivá a časově nenáročná, proto ji můžete
podstoupit kdykoliv.

Jak dlouho BTX působí?

Je to velmi individuální, ale působení Botoxu u vyhlazení vrásek trvá cca 6 měsíců. A lze jej
opakovaně aplikovat, a to zcela bezpečně. Když máte správnou odbornou péči, je to ta nejbezpečnější forma jak mít mladistvější a svěží vzhled, a to bez nutnosti použití skalpelu.

Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) pomocí Botoxu

Trendem současnosti je aplikace Botoxu do podpaždí, která zabraňuje na určitou dobu pocení. Lidé trpící nadměrným pocením mají tu možnost přijít a nechat si do podpaždí aplikovat
právě Botox, který tuto tvorbu opět na omezenou dobu zastaví. Přímo do potní žlázy je pomocí
vpichů malou jehličkou napícháno několik dávek Botulotoxinu, které svým působením na žlázu,
pocení omezí. A to lidé hlavně v letních obdobích vítají. Nejde sice o trvalé vyléčení a v žádném
případě aplikace BTX neomezuje pocení po celém těle, působí pouze tam, kde se aplikuje (nejčastěji podpaží, dlaně a chodidla), ale efekt přetrvává v ošetřené oblasti 8–12 měsíců.

Máme i jinou možnost omlazení?

Samozřejmě, Botulotoxin A volíme tehdy, začnou-li se vrásky stávat trvalé, ale ve stádiu, kdy
ještě nejsou příliš hluboké. V opačném případě už Botox nestačí a přichází na řadu výplň kyselinou hyaluronovou (složka dříve používaného kolagenu) nebo lipofilling metoda využívající
pro výplň vlastní tuk. A potom samozřejmě různé moderní metody face liftingu, ale o tom asi
až příště.
Nezáleží na tom, kolik je muži nebo ženě let, nýbrž na kvalitě kůže a podle toho v boji proti
vráskám postupujeme. Každý můj zákrok musí být jemný, aby byl pro okolí přirozený. Takže i
při využití těchto metod, klientka či klient svou mimiku neztrácí!
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Doctor, was Botox always used for smoothing wrinkles?

No, for these aesthetic purposes it’s been used for about 10 years! Earlier, in the
70s‘ it was used for example in neurology for treatments of diseases that cause spasms or permanent contraction of certain muscles (e.g. Corticolis), so the primary
purpose was CLEARLY therapeutic. In time, for its effects it began to be used for
aesthetic purposes.

„Miraculous“ injection - BOTOX

This method is ideal for removal of facial wrinkles known as mimic (surface)
wrinkles, located on the forehead, deep wrinkles between the eyebrows and wrinkles
around the eye corners. Using a very thin syringe, botulinum toxin is injected into
facial muscles, wrinkles and so muscles are relaxed and wrinkles subsequently reduced and the skin stretched. The procedure prevents further shrinking of the skin and
thus prevents the deepening of wrinkles and also their creation. Nowadays it is common to apply it also to the area of neck and décolletage. In this case, the application
of Botox should be entrusted only to doctors. Application is ambulatory, painless
and time-saving, so you can undergo it at any time.

How long does BTX work?

It‘s very individual, but the effects of Botox for wrinkle removal last about 6 months. But it can be applied repeatedly, and safely. When you have the proper professional care, it is the safest form how to have a more youthful and fresh look, without
having to use a scalpel.

Removing increased perspiration (hyperhidrosis) with Botox

The today’s trend is the application of Botox in the armpit, preventing perspiration for some time. People suffering from increased perspiration have the opportunity
to come and have Botox applied to the armpit which stops the perspiration for a
limited period of time. Several doses of botulinum toxin are injected directly into
sweat glands with a small syringe which causes the reduction of the gland’s production. People welcome this possibility especially in the summer period. It doesn’t have
a permanent effect and the application of BTX doesn’t reduce perspiration over the
body in any way. It takes effect only where it is applied (typically armpits, hands and
feet), but the effect persists in the treated area for 8-12 months.

Do we have another opportunity of rejuvenation?

Of course, we decide for botulinum toxin when wrinkles start to become permanent, but at the stage when they are not too deep yet. Otherwise Botox is not
enough and we move to filling with hyaluronic acid (a component of previously
used collagen) or the method of lipofilling which uses your own fat as the filler. And
then of course the various modern methods of face lifting, but that’s for the next
time. No matter how old men or women are, what is important is the skin quality
and depending on that we choose the right procedure fighting against wrinkles. All
interventions must be gentle, natural for its surroundings. So, using these methods,
the client does not lose their facial expression!

INZERCE

MUDr. Patrik Paulis, Plastický chirurg
Estetická chirurgie obliceje
Plastická chirurgie prsu
Chirurgie siluety a liposukce
Estetická chirurgie muzu
Chirurgie transsexuálu
Chirurgie kozních nádoru
Zvetšení G-bodu

MUDr. Patrik Paulis, Plastic Surgery
Facial Aesthetic Surgery
Breast Surgery
Body Sculpturing and Liposuction
Aesthetic Surgery for Men
Surgery of Transsexuals
Skin Tumours Surgery
G-Spot Enlargement

Telephone: +420 724 189 097
E-mail: info@plasticpatrik.com
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