krása

PLASTICKÁ CHIRURGIE
JAKO UMĚNÍ

Vizitkou ženy či muže není jen drahé oblečení, ale také estetický
vzhled jeho pokožky a rozzářený úsměv. A toho nedosáhnete jen
běžnou kosmetikou, kterou každé ráno a večer svojí pleť ošetřujete, ale také tu a tam zásahem odborníka.

Botox nebo-li botulotoxin (BTX)
Tuto výplň volíme tehdy, začnou-li se vrásky stávat
trvalé, ale ve stádiu, kdy ještě nejsou příliš hluboké.
Tato metoda je ideální pro odstranění vrásek na čele,
mezi obočím a vějířkovitých vrásek kolem očních koutků. Pomocí vpichů velmi tenkou jehličkou BTX do mimických svalů dochází ke svalovému uvolnění a následnému vyhlazení vrásek až k vypnutí pleti. Tento zákrok
zabrání dalšímu svrašťování kůže, tudíž zamezí prohlubování vrásek a také jejich dalšímu vytvoření. Působení BTX trvá 3 - 6 měsíců a lze jej opakovaně aplikovat.
Aplikace je ambulantní, nebolestivá a časově nenáročná. Spoustu žen říká, kdo Botox zakusí, už nikdy nechce jinak. Ale přesvědčit se už musíte sama.

TIP jménem PermaLip
Pryč s kolagenem aplikovaným do rtů! Nová metoda
zvětšení rtů pomocí silikonového implantátu „Perma42 PERFECT WOMAN

Lip“ má přirozený vzhled a dlouhodobý efekt. Implantát je k dispozici ve 3 velikostech. Velikost je v měřítku
55mm (3mm šířka), 60mm (4mm šířka) a 65mm (5mm
šířka). Pokud jde o výběr velikosti, nelekejte se, velikost
implantátu se určuje spolu s plastikem během konzultace, kde proběhne měření a porovnávání horního rtu s dolním. Ret
totiž v žádném případě nesmí poutat pozornost! Je třeba vybírat s citem, aby ve výsledku vypadal přirozeně. PermaLip je ambulantní
zákrok, který je vhodný i pro muže.

MACS pro ženy nad 40 let
Snaha omladit obličej patří mezi
lidské nejstarší touhy. Komplikací každého pokusu o oklamání přírody zásahem do kůže však
byly často viditelné jizvy a obtížné
možnosti omlazení krku. Zatímco
„klasický“ face-lift čelí problematickým jizvám zejména za uchem
a často znemožňuje klientkám nosit nakrátko sestříhané vlasy (u mužů je často přímo nemožné ho realizovat), nový face lift technikou MACS (Minimal Access
Cranial Suspension) tyto problémy efektně řeší. Zcela
upouští od jizev za uchem a tahu na kůži obličeje směrem „do stran“.
Naopak, zcela přirozeně, „proti proudu času“ vytahuje nejen kůži, ale i podkožní struktury spíš směrem nahoru. Tato technika je prakticky vždy doplněna o plastiku dolních (ale i horních) víček, liposukci podbradku
a zpevnění podkožního svalu krku „platysmarrhafie“
společně s kompletním liftem krku neboli „neck lift“.
Odebraný tuk pravidelně slouží k výplním vrásek čela
nebo rtů, případně k doplní i lift obočí a čela.
„Můžeme tedy říci, že již umíme touze omlazení vyhovět“, říká MUDr. Patrik Paulis, plastický chirurg nabízející klientkám a klientům, kteří se rozhodli pro estetickou
operaci, ty nejnovější a nejmodernější „up to date“ techniky! Více informací najdete na www.plasticpatrik.com.
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Obyčejně platí, čím vyšší společenské nebo profesní
postavení, tím více člověk pravidlo dokonalého vzhledu
dodržuje a estetické zákroky podstupuje. A když je navíc takový estetický zásah dobře provedený, přejdete ho
bez povšimnutí.
Avšak není to jen výsada žen
a mužů, které nazýváme celebrity. Takové zákroky podstupují
lidé, kteří denně přicházejí do styku s dalšími lidmi a jejich estetický vzhled je jim vizitkou. To jsou lékařky, učitelky, právničky, manažerky, manželky byznysmenů ale
i ženy v domácnosti, které trápí například vytahaná kůže po porodu.
Pojďme si představit novodobé
techniky, které nabízí MUDr. Patrik Paulis. Začněme u obličeje,
části našeho těla, které nás reprezentuje v první řadě. Nezáleží na
našem věku, ale na kvalitě kůže,
podle níž se zákroky odvíjí.

