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Life

Vrásky na tvári, priúzke pery, ovisnuté vie!ka 
!i primalé prsia, s"t#m v$etk#m si plastická 
chirurgi!ka a"odborní!ka na anti-age medi-
cínu doká%e poradi&. Preto sa o"Barbore Bre-

zovej, ktorá pracuje na klinike Yes Visage, dá poveda&, %e 
%enské sebavedomie má oslova v"náplni práce. „Plastická 
chirurgia nie je len o"medicíne, ale aj o"estetike a"doká%e 
'u(om pomôc&. M)a vyh'adávajú najmä %eny, ktoré sa 
s"nejak#m problém trápia u% celé roky a"ur!ite to nie je 
len ich rozmar alebo chví'kové rozhodnutie. Na$&astie, 
sú dostato!ne uvedomelé, %e to robia najmä kvôli sebe, 
nie kvôli partnerovi,“ vysvet'uje, no pripomína, %e ch#-
bajúce sebavedomie nevyrie$i len vylep$enie fyzick#ch 
nedostatkov. „*asto sa v"ambulancii stretávam aj s"t#m, 
%e za problémom s"nízkou sebadôverou sa skr#va nie-
!o iné. Trebárs to, %e %enu podvádza partner, alebo má 
problémy v"práci, ktoré ani nesúvisia s"jej v#zorom, ale 
ona si to v"hlave spojila a"chce sa da& vylep$i&. Aj preto 
na úvodn#ch konzultáciách musím fungova& najmä ako 
psychologi!ka, lebo v" tak#chto prípadoch lifting alebo 
vymodelované prsia nepomô%u,“ pokra!uje odborní!ka 
a"dodáva, %e ne%né pohlavie je u% raz také. Stále na sebe 
nie!o rie$ime a" nikdy nie sme so sebou stopercentne 
spokojné. „Ka%dá %ena má nejak# nedostatok, ktor# ju 
vnútorne trápi a"ak jej v" tom mô%e pomôc& medicína, 
pre!o nie? Ja dobre viem, !o s"mojimi klientkami robí, 
ke( sa po zákroku zrazu zbadajú v"zrkadle a"sú $&astné. 
Ke( vidia tú zmenu"doslova ich to nabije sebavedomím. 
Lebo ak je %ena $&astná a"spokojná s" t#m, ako vyzerá, 
dobrú energiu $íri okolo seba a"!asto to prospeje aj jej 
vz&ahu.“ A"aké estetické zákroky fungujú ako ú!inn# do-
ping na sebadôveru? Naj!astej$ie %eny snívajú o" kraj-
$om dekolte, zvä!$ení alebo modelácii poprsia. Potom 
prichádza na rad tvarovanie postavy v"oblasti bru$ka, 
stehien !i zadku a"trojkou na zozname je omladenie !i 
vylep$enie tváre v"podobe liftingu, botulotoxínu alebo 
v#pl)ami kyseliny hyalurónovej alebo úprava o!n#ch 
vie!ok. „Samozrejme, je to otázka veku, dvadsiatni!ky 
tú%ia po beautyfikácii, $tyridsiatni!ky sa chcú da& skôr 
omladi&,“ vysvet'uje lekárka, no z"vlastnej skúsenosti vie, 
%e do stavu zdravého sebavedomia sa dospieva postup-
ne. „Aj ja ho dnes mám iné ako v"!asoch, ke( som $tu-
dovala, preto%e to prichádza aj so %ivotn#mi skúsenos&a-
mi. Mám rodinu, zdravé deti, som spokojná vo vz&ahu aj 
v"práci a"toto zázemie mi dodáva najvä!$ie sebavedomie. 
V%dy mi v$ak pridá na lep$om pocite, ke( sa upravím 
a"pekne oble!iem, a"to odporú!am ka%dej %ene.“ 

BARBORA BREZOVÁ,
P L A S T I C K Á  C H I R U R G I ! K A

Za!ínal ako stylista v" !esk#ch a" slovensk#ch 
módnych magazínoch, dnes je úspe$n#m 
módnym dizajnérom, ktorého zbo%)ujú zná-
me osobnosti aj be%né klientky. Vytvára toti% 

nad!asové modely, v"ktor#ch sa cítia %ensky, zmyselne 
a"zárove) ove'a sebavedomej$ie. Ako to Michael robí, 
%e vie z"ka%dej urobi& divu? „Ka%dá klientka je osobi-
tá a"v%dy ju tak vnímam. Ka%dá má svoj príbeh, svoju 
osobnos& a"ja mám cit pre to, aby som jej osobnos& pre-
!ítal a"pochopil, !o chce. Pre m)a je %enské telo ume-
lecké dielo a"presne viem, ko'ko z"neho ukáza& a"aké 
prednosti vyzdvihnú&. Rád sa hrám so siluetou a"mám 
predstavivos&. Ke( sa ku mne klientka opakovanie vra-
cia, je to signál, %e sme sa presne pochopili a"ja som spl-
nil jej o!akávania,“ hovorí riadite' Miss Slovensko, ktor# 
má jednoducho %enskú krásu v"oku. „Najviac obdivu-
jem, ke( má %ena svoj vlastn# názor a"osobnos&. Ke( 
sa nebojí argumentova& a"s"eleganciou a"dôvtipom sa 
doká%e presadi&. Mám rád typy, ktoré nie sú arogantné, 
ale svojou re!ou tela, gestami a"prejavom doká%u upú-
ta& pozornos&. V%dy ma bavilo, ke( som svojimi $atami 
dokázal zv#razni& ich charakter a"vy%arovanie.“ Michael 
v$ak vie, %e jeho práca si vy%aduje aj kúsok psycholó-
gie, preto chce lep$ie spozna& %enu, ktorú oblieka. „P#-
tam sa jej na %ivot, na okolie, na to, !o má rada, a"vtedy 
pochopím aj to, ako vníma samu seba. A% potom pre-
berieme jej vkus a"predstavy. Lebo ja som návrhár, kto-
r# chce vyzdvihnú& prednosti a"zakry& nedokonalosti. 
Chcem ka%dej %ene ukáza&, %e mô%e by& hviezdou ve-
!era.“ Michael pracuje v"módnom biznise u% nieko'ko 
rokov, preto sebavedomie ne%ného pohlavia pozná ve'-
mi dobre. „Slovenky aj *e$ky sebavedomie majú. Samo-
zrejme, niekedy sú %ivotné situácie, ktoré im ho trochu 
zní%ia, a"potom prídu také, ktoré im ho zv#$ia. Niektoré 
sa podce)ujú, niektoré zase príli$ prece)ujú a"v$imol 
som si, %e u"mnoh#ch by to malo by& skôr naopak.“ 

MICHAEL KOVÁ!IK, 
M Ó D N Y  N ÁV R H Á R 

„Ka!dej !ene chcem 
ukáza", !e mô!e by" 

hviezdou ve#era”. „Viem, #o s$mojimi 
klientkami robí, ke% 

sa po vydarenom 
zákroku zrazu 

zbadajú v$zrkadle 
a$sú spokojné”.

PROFESIONÁLI  NA LEP! IE JA
NA"E SEBAVEDOMIE JE 
V ICH RUKÁCH. NA"LI 
SME ODBORNÍKOV, KTORÍ 
VEDIA, !O #ENÁM NAJVIAC 
POMÁHA V TOM, ABY SA 
CÍTILI A VYZERALI LEP"IE.
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